PŘÍLOHA č. 1

REGESTÁŘ VŠECH TIŠTĚNÝCH KONSISTORNÍCH A VYBRANÝCH
OSTATNÍCH
PÍSEMNOSTÍ
V NÁBOŢENSKÝCH
A
CÍRKEVNĚPOLITICKÝCH ZÁLEŢITOSTECH, VYDANÝCH ZA
VLÁDY JOSEFA II. OD 30. LISTOPADU 1780 DO 20. ÚNORA 1790
(sestavený podle dochovaných tištěných pramenů v Kopiářích z fondu
Archiv praţského arcibiskupství a vydaných dobových zákoníků)*
1. 1780, prosinec 5. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř vydává v souvislosti s úmrtím
císařovny Marie Terezie 29. listopadu 1780 nařízení pro veškerý světský a řeholní klérus
arcidiecéze ohledně zvonění zvonů a celebrování zádušních mší svatých ve farních a
řádových kostelích v době od 8. do 19. ledna 1781 a oznamuje vytištění jména nového
panovníka, císaře Josefa II., v mešním kánonu.
Prameny: nevydané: Kopiář expedované korespondence (dále jen Kopiář) (APA I, inv. č. 154, sg. A 12/13,
fol. 505r-506v, latinsky)

2. 1780, prosinec 9. (patent). Císař Josef II. vydává patent, jímţ zakazuje klášterním
novicům získávat další majetek v hodnotě vyšší neţ je částka 1500 zl., povolená
amortizačním zákonem z 26. srpna 1771.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv č. 155, sg. A 12/14, fol. 72r-73v, latinsko- německy)
vydané: Jaksch, Peter Karl: Gesetzlexikonim Geistlichen-, Religions- und Toleranzsache wie auch
in Güter, Stiftungs-, Studien- und Zensursachen für das Königreich Böhmen vo 1600 bis
Ende 1800 (dále jen Jaksch). Prag 1828-1830. 2, s. 199-201 (citace z ČG: amortizační
zákon 26.8.1781, patent a dvorský dekret 9.12.1780; citace z ČG: Pub. D. 3n 1-41)

3. 1780, prosinec 11. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř oznamuje veškerému
světskému a řeholnímu kléru arcidiecéze text guberniálního intimátu z 26. října 1780,
týkajícího se vyhovění ţádosti generálního komisaře pro Svatou zemi, františkána Marcelina
Wagnera, ohledně sbírání almuţen ve městech na území království Českého prostřednictvím
vicekomisařů za účelem zaplacení roční daně na válku s Turky a zachování katolické víry.
Prameny: nevydané: Kopiář (inv. č. 154, sg. A 12/13, fol. 584r-585v, latinsko-německy)

4. 1780, prosinec 12. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř oznamuje veškerému
světskému a řeholnímu kléru arcidiecéze text intimátu královského apelačního tribunálu ze 3.
listopadu 1780 s odvoláním na dvorské dekrety z 19. a 29. srpna téhoţ roku, týkajícího se
podřízení královských zemských vrchnostenských úředníků včetně jejich manţelek a dětí,
pokud nejsou poddanými a bydlí v lokalitě bez magistrátu, ve všech civilněprávních
záleţitostech jakoţ i v případě úmrtí, jurisdikci magistrátu v královském městě, leţícím
nejblíţe jejich bydlišti; v případě úmrtí takového úředníka pověří jmenovaný magistrát
zapečetěním a inventarizací majetku duchovního z lokality nejbliţší bydlišti zemřelého.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 154, sg. A 12/13, fol. 586r-588v, latinsko-německy)

5. 1780, prosinec 18. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř nařizuje veškerému světskému
a řeholnímu kléru arcidiecéze v rámci zádušních obřadů připomínat kaţdodenně při mši svaté
památku zesnulé císařovny Marie Terezie jako ochránkyně katolické víry a mezi jednotlivé
modlitby mší svatých, celebrovaných o nedělích, svátcích a významných výročních
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slavnostech, vkládat stručnou zmínku o císaři Josefu II., začínající slovy: „Quaesumus
Omnipotens DEUS, ut Famulus tuus JOSEPHUS Imperator et Rex noster etc.“
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 154, sg. A 12/13, fol. 582r-583v, latinsky)

6. 1780, prosinec 19. (nařízení dvorské válečné rady). Stanovení povinnosti pro biskupy
zjistit, které kláštery převzaly v rámci jejich diecézí duchovní správu u vojenských posádek.
Prameny: vydané: Jaksch, 4, s. 182

7. 1780, prosinec 19. (nařízení generálního vojenského komanda); 1781, květen 1. (nařízení
generálního vojenského komanda). Stanovení povinnosti pro kaplany u regimentů zakládat
výuku křesťanského náboţenství na katechismu a Evangeliích.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 471

8. 1780, prosinec 22. (dvorský dekret); 1781, březen 8. (guberniální nařízení). Zákaz pro
tabákové revizory provádět prohlídky během bohosluţeb o nedělích a svátcích.
Prameny: vydané: Jaksch, 6, s. 10

9. 1780, prosinec 23. (dvorský dekret); 1781, leden 11. (guberniální nařízení). Stanovení
povinné školní docházky pro děti osob vojenského stavu, které mají dostávat učebnice zdarma
a kaplani od regimentů je mají vyučovat katechismu a v rámci výuky náboţenství ve školách
téţ morálce.
Prameny: vydané: Jaksch, 4, s. 180

10. 1780, prosinec 28. (guberniální nařízení pro Čechy). Zákaz přijímat uchazeče o noviciát
bez předloţení osvědčení o absolvování normální školy.
Prameny: vydané: Handbuch aller unter der Regierung des Kaisers Joseph II. für die k.k.
Erbländer ergangenen Verordnungen und Gesetze in einer sistematischen
Verbindung (dále jen Handbuch). 2, s. 223

11. 1781, leden 4. (dvorský dekret); 1781, leden 22. (guberniální nařízení). Stanovení
povinnosti pro diecézní biskupy vyhotovovat zprávy o zeměpanských titulantech, působících
na území království Českého.
Prameny: vydané: Jaksch, 6, s. 118

12. 1781, leden 7. (nařízení dvorské válečné rady). Stanovení povinnosti vyhotovovat
úmrtní listy úředníků, působících u vojska, nejen příslušným civilním úřadem, ale i polním
kaplanem či kaplanem při špitále.
Prameny: vydané: Jaksch, 6, s. 139

13. 1781, leden 12. (dvorský dekret); 1781, leden 18. (guberniální nařízení). Povolení (s
odvoláním na privilegium císaře Leopolda I. ze 4. listopadu 1680) pro seminář sv. Václava
v Praze udělovat kaţdoročně nejlepšímu magistru filozofie šlechtický titul pro jeho osobu
s predikátem „de Lauro“.
Prameny: vydané: Jaksch, 4, s. 214-215

14. 1781, leden 13. (dvorský dekret); 1781, únor 1. (guberniální nařízení). Povolení pro
knihtiskaře vydávat patisky knih z ciziny, pokud jiţ byly tyto vydány jedním či několika
tuzemskými vydavateli.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 406
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15. 1781, leden 25. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř zakazuje všem uchazečům o
vstup do řad řeholního kléru s odvoláním na amortizační zákon z 26. srpna 1771, získávat
další hmotné prostředky a statky kromě zákonem stanovené částky 1500 zl.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 155, sg. A 12/14, fol. 71r,latinsky )

16. 1781, leden 25. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř nařizuje všem představeným
církevních řádů arcidiecéze s odvoláním na panovnický patent z 11. září 1780, aby jí byly
odevzdány katalogy řeholníků z let 1761 aţ 1781 za účelem jejich zaslání českému zemskému
guberniu.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 155, sg. A 12/14, fol. 75r, latinsky)

17. 1781, leden 25. (guberniální nařízení). Stanovení povinnosti pro místní vrchnosti a
magistráty dbát na nešíření kacířských knih ze strany osob, přicházejících na území dědičných
zemí ze Slezska a Saska; pokud u nich budou takové knihy nalezeny, budou jim odejmuty a
vlastníci vsazeni do vězení.
Prameny: vydané: Jaksch, 5, s. 65

18. 1781, únor 9. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř nařizuje veškerému světskému a
řeholnímu kléru arcidiecéze připomenout lidu, aby se v postním období zdrţel poţívání
masitých pokrmů (s výjimkou osob nemocných, slabých, starých a dětí či z jiné váţné
příčiny); vystříhal se hříchu, nepravostí, rozkoší a hodování; projevoval milosrdenství a lásku
k bliţnímu, naslouchal slovu Boţímu a pohrouţil se do modliteb, neboť „Modlitba s Postem
spojená, u Boha mnohem mocnegssý a aucinliwegssý gest“.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 155, sg. A 12/14, fol. 173r + nefol., česky; fol.
174r + nefol., německy)

19. 1781, únor 10. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř nařizuje veškerému světskému a
řeholnímu kléru arcidiecéze oznámit lidu dodrţování čtyřicetidenního půstu před
Velikonocemi a nabádat jej k zahájení přípravy na zpověď v Pašijovém týdnu.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 155, sg. A 12/14, fol. 171r-172v, latinsky)

20. 1781, únor 23. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř oznamuje veškerému světskému
a řeholnímu kléru arcidiecéze text guberniálního intimátu z 9. února 1781 s odvoláním na
dvorský dekret z 27. ledna téhoţ roku, týkajícího se odevzdání všech privilegií, povolení,
exempcí, milostí a svobod, které byly propůjčeny klášterům, kostelům, městům, trhovým
městům, cechům i jednotlivým osobám (např. povýšení do šlechtického stavu s udělením
predikátu a erbu, potvrzení majetku apod.), do jednoho roku zeměpanským úřadům kvůli
jejich nové konfirmaci; jinak tato privilegia pozbudou platnosti a budou zrušena.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 155, sg. A 12/14, fol. 175r-176v, latinskoněmecky);
vydané: Jaksch, 2, s. 216

21. 1781, únor 23. Praha. Arcibiskup Antonín Petr hrabě Příchovský vydává patent, jímţ
nabádá veškerý světský klérus arcidiecéze, aby svou trpělivostí, pokorou, milosrdenstvím,
dodrţováním Boţích zákonů a základů víry, pracovitostí, moudrými kázáními a katechezemi
odvracel lid od odpadlictví od pravé víry.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 155, sg. A 12/14, fol. 367r-370v, latinsky)

22. 1781, únor 26. (dvorský dekret). Stanovení povinnosti pro představené řádů zasílat
zemské vládě vţdy na konci školního roku seznam řeholních kleriků z podřízených klášterů,
připravujících se na učitelskou dráhu v latinských školách.
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Prameny: vydané: Jaksch, 4, s. 64

23. 1781, březen 3. (dvorský dekret). Zákaz zasílat peníze na mše svaté a stipendia
z klášterů dědičných zemí habsburské monarchie klášterům v cizině pod trestem prohlášení
provinivšího se představeného nezpůsobilým či dokonce zrušení samotného kláštera.
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 198

24. 1781, březen 13. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř vyhovuje s odvoláním na
patent Marie Terezie z 29. září 1780 ţádosti františkána a generálního komisaře pro Svatou
zemi Marcelina Wagnera a povoluje sbírat ve městech na území království Českého almuţny
na zaplacení roční daně na válku s Turky a zachování katolické víry, přičemţ vybrané částky
mají být vţdy uloţeny v nejbliţším františkánském klášteře.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 155, sg. A 12/14, fol. 264r, latinsky)

25. 1781, březen 16. (dvorský dekret); 1781, duben 5. (guberniální nařízení). Stanovení
povinnosti pro všechny knihtiskaře vytisknout na kaţdé dílo, jehoţ patisk obdrţí, jeho
skutečné místo vydání a ne, jak je všeobecným zvykem, jen „Prag“.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 406-407

26. 1781, březen 20. Praha. Arcibiskup Antonín Petr hrabě Příchovský vydává tzv. „jarní
patent“, určený veškerému světskému a řeholnímu kléru arcidiecéze.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č, 155, sg. A 12/14, fol. 265r-268v, latinsky)

27. 1781, březen 24. (dvorský dekret). Povolení pro řád bosých karmelitánů při kostele sv.
Havla na Starém Městě praţském sbírat po dobu šesti let almuţny ve všech praţských
městech, nikoli však na venkově.
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 231

28. 1781, březen 24. (patent); 1781, březen 29. (dvorský dekret); 1781, duben 5.
(guberniální nařízení). Císař Josef II. zakazuje spojení klášterů a řádových domů
s duchovními v cizině, jmenování cizinců duchovními na území dědičných zemí, cest členů
řádu do Říma a dovoz liturgických knih.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 155, sg. A 12/14, fol. 361r-362v, německy);
vydané: Handbuch, 2, s. 199-204; Jaksch, 4, s. 257-259

29. 1781, březen 24. (dvorský dekret); 1781, duben 5. (guberniální nařízení). Stanovení
povinnosti pro praţskou arcibiskupskou konsistoř předávat univerzitní knihovně konfiskované
zakázané knihy, které jí byly zaslány faráři, neboť se většinou jedná o díla z oblasti české
literatury, jejichţ obsah mohou vyuţívat univerzitní profesoři a duchovenstvo.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 401

30. 1781, březen 26. (patent); 1781, duben 6. (guberniální nařízení). Císař Josef II.
stanovuje povinnost pro arcibiskupy, biskupy a představené řádů předkládat všechny
papeţské buly, breve a jiné písemnosti, zaslané do dědičných zemí papeţským stolcem spolu
s jejich notářsky ověřeným opisem), prostřednictvím příslušného zemského gubernia české a
rakouské dvorské kanceláři před jejich zveřejněním kléru za účelem udělení tzv. „placitum
regium“.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 155, sg. A 12/14, fol. 364r-365v, německy);
vydané: Handbuch, 2, s. 246-248 (patent 26.3.1781); Jaksch, 1,s. 454-455 (patent 26.3.1781,
guberniální nařízení 6.4.1781; citace z ČG-Pub. G. 1n 123); Hempel-Kürsinger, 7, s. 238239 (patent 26.3.1781)

145

31. 1781, duben 1. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř nařizuje bedlivé pročítání
pastýřských listů, určených farářům a farním administrátorům praţské arcidiecéze a vloţení
vţdy jednoho exempláře do knihy arcibiskupských patentů.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 155, sg. A 12/14, fol. 366r-v, latinsky)

32. 1781, duben 11. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř nařizuje veškerému světskému
a řeholnímu kléru arcidiecéze předkládat papeţská nařízení ve formě bul, breví, dekretů aj.
zemské vládě za účelem udělení tzv. „placitum regium“.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 155, sg. A 12/14, fol. 363r-v, latinsky)

33. 1781, duben 11. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř nařizuje veškerému světskému
kléru arcidiecéze s odvoláním na guberniální intimát z 5. dubna 1781 a dvorský dekret z 24.
března téhoţ roku zaslat jako kaţdoročně zakázané knihy, konfiskované lidu, konsistoři;
protoţe jsou však mezi nimi i důleţitá díla pro badatele v oblasti české literatury, profesory i
kazatele slova Boţího, mají být tyto knihy předány konsistoří praţské univerzitní knihovně,
kde jejich podrobný rozbor můţe přispět k objasnění bludařského myšlení venkovského
obyvatelstva a zabránit tak šíření heretického hnutí.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 155, sg. A 12/14, fol. 371r-v, latinsky);
vydané: Jaksch, 1, s. 401; Alphabetisch-chronologische Übersicht der k.k. Gesetze und
Verordnungen vom Jahre 1740 bis zum Jahre 1821 als Haupt-Repertorium über die
politischen Gesetzsammlungen, vytvořený Johannem Nepomukem Franzem von HempelKürsingerem (dále jen Hempel-Kürsinger), 2, s. 74-75

34. 1781, duben 14. (dvorský dekret); 1781, květen 3. (guberniální nařízení). Zrušení
povinnosti ordinářů přihlíţet k tzv. „facultas“ a „casibus reservatis“, uvedené v bule In
Coena Domini.
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 238-239; Jaksch,1, s. 455-456

35. 1781, duben 14. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř zakazuje s odvoláním na
panovnický patent z 24. března 1781, dvorský dekret z 29. března a guberniální intimát z 5.
dubna téhoţ roku spojení řeholního kléru praţské arcidiecéze s generály a kláštery v cizině.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 155, sg. A 12/14, fol. 360r-v, latinsky);
vydané: Jaksch, 4, s. 257-259

36. 1781, duben 20. (dekret dvorské mincovní komory); 1781, květen 11. (dvorský dekret);
1781, červen 1. (guberniální nařízení). Povolení pro kláštery i nadále otevírat nové doly a
vlastnit podíly na těţbě (kukusy).
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 276

37. 1781, květen 1. (patent). Císař Josef II. vydává patent, jímţ se křestní, oddací a úmrtní
matriky, vedené římskokatolickými faráři, prohlašují za veřejné listiny s úřední platností.
Prameny: vydané: Jaksch, 4, s. 125

38. 1781, květen 4. (dvorský dekret); 1781, květen 10. (guberniální nařízení). Zákaz buly
Unigenitus jakoţ i všech molinistických a jansenistických pojednání včetně disputací o nich;
kléru je povolena jen četba knih, schválených vídeňskou kniţní censurní komisí.
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 239-240; Jaksch, 1, s. 456-457

39. 1781, květen 4. (dvorský dekret). Zákaz propouštění noviců z klášterů bez vědomí jejich
rodičů, příbuzných a místní vrchnosti.
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 223-224
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40. 1781, květen 4. (dvorský dekret). Stanovení povinnosti dbát na udělování tzv. „placitum
regium“ pro kaţdou písemnost, zaslanou do dědičných zemí od papeţského stolce, která zde
má být zveřejněna.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 456

41. 1781, květen 4. (dvorský dekret); 1781, květen 10. (guberniální nařízení). Stanovení
povinnosti pro biskupy nezakazovat duchovním četbu knih, které povolila Knižní cenzurní
komise ve Vídni.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 405

42. 1781, květen 4. (dvorský dekret); 1781, květen 10. (guberniální nařízení). Stanovení
povinnosti odstranit bulu In Coena Domini ze všech liturgických knih a zaslat všechny
exempláře takto upravených knih ve dvouměsíční lhůtě ke kontrole zemské vládě; za
neuposlechnutí nařízení je stanoven trest ve formě pokuty ve výši 50 zl. do pokladny
Náboţenského fondu pro kaţdého provinilce, u něhoţ bude po uplynutí stanovené lhůty
zakázaná bula nalezena.
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 238; Jaksch,1, s. 456

43. 1781, květen 8. (dvorský dekret); 1781, květen 18. (guberniální nařízení). Povolení
sbírat almuţny platí pouze pro řeholníky z řádu františkánů.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 70

44. 1781, květen 8. (dvorský dekret); 1781, květen 18. (guberniální nařízení). Zákaz
přijímat na uprázdněná učitelská místa na gymnáziích po odchodu exjezuitů příslušníky téhoţ
řádu, kteří by v případě zrušení těchto ústavů nesplňovali předpoklady pro penzionování.
Prameny: vydané: Jaksch, 4, s. 69

45. 1781, květen 9. (dvorský dekret); 1781, červen 6. (guberniální nařízení). Stanovení
povinnosti pro diecézní biskupy uvádět ve zprávách o zeměpanských titulantech jméno,
příjmení a působiště kaţdého z nich, ne jen jejich celkový počet.
Prameny: vydané: Jaksch, 6, s. 118

46. 1781, květen 10. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř oznamuje veškerému
světskému a řeholnímu kléru arcidiecéze, ţe tzv. „jarní patent“ byl vydán v roce padesátého
výročí udělení kněţského svěcení arcibiskupu Příchovskému [29. dubna 1731, pozn. aut.] a
týţ nařizuje celebrovat 10. června 1781 slavnostní mši svatou v Metropolitním chrámu sv.
Víta na Praţském hradě u příleţitosti oslav svátku Nejsvětější Trojice, jíţ se má zúčastnit
veškerý praţský klérus včetně nejstarších kněţí, jimţ připadnou čestná místa v prvních
řadách; před začátkem této mše svaté se však mají faráři zúčastnit ve svých kostelech
s farníky modliteb za dlouhé a šťastné setrvání arcibiskupa v jeho úřadě.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 155, sg. A 12/14, fol. 463r-v, latinsky)

47. 1781, květen 13. (dvorské rozhodnutí); 1781, červen 1. (dvorské rozhodnutí pro Čechy).
Povolení pro kláštery zřizovat doly a vlastnit v nich podíly (kukusy), pokud tyto nepřesáhnou
částku 1500 zl., uvedenou v amortizačním zákoně.
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 218-219

48. 1781, květen 16. (dvorské rozhodnutí). Zákaz nošení velkých praporů při procesích
z důvodu nebezpečí ohroţení kolemjdoucích osob.
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 408-409
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49. 1781, květen 20. (dvorský dekret). Povolení přijímat další uchazeče o vstup do řeholního
stavu jen do těch klášterů, které nemají pevně stanovený počet svých řeholníků, tzv.
„numerus fixus“.
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 224

50. 1781, květen 20. (dvorský dekret); 1781, červen 8. (guberniální nařízení). Stanovení
pravidel pro vykazování majetku kléru prostřednictvím přiznávacích fasí (vzorové formuláře
přiloţeny).
Prameny: vydané: Jaksch, 6, s. 292-296

51. 1781, květen 21. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř oznamuje veškerému
světskému a řeholnímu kléru arcidiecéze, ţe arcibiskup jmenoval po smrti Tomáše Jana
Hrdličky [zemřel 21. dubna 1781, pozn. aut.] novým generálním vikářem a oficiálem
dosavadního konsistorního radu Erasma Diviše Kriegera.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 155, sg. A 12/14, fol. 462r-v, latinsky)

52. 1781, květen 30. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř nařizuje veškerému světskému
a řeholnímu kléru arcidiecéze s odvoláním na dvorský dekret ze 4. května 1781 vytrhnout
bulu In Coena Domini ze všech církevních knih a do dvou měsíců ode dne zveřejnění nařízení
zaslat všechny její exempláře zemské vládě; pokud tak někdo neučiní, bude za kaţdou
nalezenou knihu s touto bulou potrestán pokutou ve výši 50 zl., které odevzdá do pokladny
Náboţenského fondu.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 155, sg. A 12/14, fol. 461r-v, latinsky);
vydané: Handbuch, 2, s. 238; Jaksch, 1, s. 456; Hempel-Kürsinger, 1, s. 732-733

53. 1781, květen 31. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř oznamuje veškerému
světskému a řeholnímu kléru arcidiecéze text guberniálního intimátu z 24. května 1781
s odvoláním na dvorský dekret z 16. května téhoţ roku, týkajícího se zákazu pouţívat při
veřejných procesích velké prapory spolků z důvodu ohroţení nejen samotných nosičů, ale i
okolostojících osob zejména při silném větru a zákazu nošení nápadného oblečení, vysokých
per na kloboucích a přilbic ze strany praporečníků jakoţ i zákazu veškerého hudebního
doprovodu.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 155, sg. 12/14, fol. 457r-458v, latinsko-německy);
vydané: Handbuch, 2, s. 408-409; Jaksch, 2, s. 242; Hempel-Kürsinger, 3, s. 190-191

54. 1781, květen 31. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř oznamuje všem představeným
klášterů arcidiecéze text guberniálního intimátu ze 17. května 1781 s odvoláním na dvorský
dekret ze 4. května téhoţ roku, týkajícího se zákazu propuštění novice či klerika do doby, neţ
představený obdrţí od jeho rodičů, příbuzných nebo poručníků odpověď; pokud se tak
nestane, má se představený obrátit buď na místní magistrát nebo na jinou bezprostřední
vrchnost novice či klerika, aby bylo jeho převzetí provedeno na náklady rodičů nebo
poručníků; v případě, ţe představený nepořídí ani zde, má předloţit záznam o průběhu
vyřizování záleţitosti zemské vládě, která urychleně uvolní prostředky k uvedenému účelu.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 155, sg. A 12/14, fol. 459r-460v, latinsko-německy);
vydané: Jaksch, 4, s. 238-239; Hempel-Kürsinger, 6, s. 408-409

55. 1781, květen 31. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř zakazuje veškerému
světskému a řeholnímu kléru arcidiecéze s odvoláním na dvorský dekret ze 4. května 1781
vést jak veřejné tak i soukromé ústní nebo písemné disputace o bule Unigenitus a zmiňovat se
o ní ze strany ordinářů kléru nebo lidu - má být o ní zachováno věčné mlčení; zároveň
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nařizuje zadrţovat i veškerá molinistická a jansenistická pojednání a rozpravy, nalezené jak u
světského obyvatelstva tak i kléru.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 155, sg. A 12/14, fol. 464r, latinsky);
vydané: Handbuch, 2, s. 239-240; Jaksch, 1, s. 456-457; Hempel-Kürsinger, 1, s. 732-733

56. 1781, červen 8. (guberniální nařízení). Stanovení povinnosti duchovních správců,
pouţívajících své liturgické knihy kaţdodenně, zaslat tyto ke kontrole bez buly In Coena
Domini zemské vládě prostřednictvím ordinářů; ostatní duchovní pak doručí tyto knihy
prostřednictvím krajských úřadů.
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 238; Jaksch, 1, s. 457

57. 1781, červen 11. (dvorský dekret); 1781, červenec 13. (guberniální nařízení). Oznámení
zřízení jediné Hlavní knižní cenzurní komise pro dědičné země, zrušení stávajících cenzurních
komisí v jednotlivých zemích, ponechání jednoho kniţního revizního úřadu v kaţdé zemi a
přenechání vedení kniţních záleţitostí provincií zemské vládě (přiloţena Instrukce pro
zemské knižní revizní úřady).
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 428-433

58. 1781, červen 11. (dvorský dekret); 1781, srpen 6. (guberniální nařízení). Stanovení
povinnosti pro úředníky Bankální administrace a krajské úřady dohlíţet na důsledné
dodrţování hraničních kontrol knih, aby se do dědičných zemí nedostaly prostřednictvím
obchodníků s obrázky, jimţ není obchodování s knihami povoleno, zakázané nekatolické
knihy.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 403, 416

59. 1781, červen 18. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř nařizuje veškerému světskému
kléru arcidiecéze vyhotovit podle jednoho ze čtyř vzorů formulářů přiznávacích fasí soupis
majetku (formulář č. 1 pro příjmy a výdaje metropolitních, katedrálních, kolegiátních,
proboštských, děkanských, farních, filiálních a poutních kostelů; formulář č. 2 pro
arciděkanství, děkanství, fary a lokální kapelanie; formulář č. 3 pro arcibiskupství, biskupství,
proboštství, děkanství, kapitulní děkanství, kanonikáty, kolegiátní kapituly a jednotlivá
beneficia; formulář č. 4 pro bratrstva při farních, klášterních nebo filiálních kostelích a
kaplích).
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 155, sg. 12/14, fol. 521r-528r, latinsky);
vydané: Jaksch, 6, s. 292-296

60. 1781, červen 22. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř oznamuje všem představeným
řádů arcidiecéze text guberniálního intimátu z 1. června 1781 s odvoláním na dvorský dekret
ze 17. května téhoţ roku, týkajícího se poţadavku vídeňských knihtiskařů vydávat breviáře,
misály, antifonáře aj. knihy pro církevní řády nebo papír potřebný k jejich vytištění na
náklady klášterů; záleţí však na svobodné vůli kaţdého řádu, zda se rozhodne tisknout svá
díla na vlastní náklady nebo se obrátí na jinou knihtiskárnu v dědičných zemích, neboť podle
§ 8 patentu z 24. března 1781 platí zákaz dovozu těchto knih z ciziny a veškerému světskému
a řeholnímu kléru arcidiecéze text guberniálního intimátu z 5. června 1781, týkajícího se
zákazu projednávat a řešit trestné činy osobami duchovního stavu, spravujícími hospodářské
úřady; jinak jim hrozí co nejpřísnější potrestání nebo sesazení z úřadu; k vyřizování
trestněprávních záleţitostí má být určena zvláštní světská osoba.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 155, sg. A 12/14, fol. 520r-v + znovu 520r-v, latinskoněmecky);
vydané: Jaksch, 3, s. 335
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61. 1781, červen 22. (dvorský dekret). Stanovení povinnosti odejmout duchovenstvu tzv.
„odkupní právo“ při prodeji poddanských nemovitostí.
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 256

62. 1781, červen 23. (dvorský dekret); 1781, červenec 4. (guberniální nařízení). Zrušení
povinnosti zveřejňovat kaţdoročně text „náboženského patentu“; veškerá nová nařízení
v náboţenských záleţitostech je však nutno co nejpřísněji dodrţovat.
Prameny: vydané: Jaksch, 5, s. 66

63. 1781, červen 25. (dvorský dekret); 1781, červenec 17. (guberniální nařízení). Stanovení
postupu při zabavování tzv. „kacířských knih“.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 384

64. 1781, červen 28. (dvorský dekret). Zákaz přijmout do klášterů ty uchazeče, kteří nebyli
před datem zveřejnění zákazu o přijímání uchazečů do klášterů s pevně stanoveným počtem
řeholníků (tzv. „numerus fixus“) dne 20. května 1781 skutečnými novici.
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 224

65. 1781, červen 30. (dvorský dekret); 1781, červenec 10. (guberniální nařízení).
Zrovnoprávnění nekatolíků s katolíky s odvoláním na tzv. „náboženský patent“ s výjimkou
veřejných duchovních cvičení.
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 421; Jaksch, 5, s. 73

66. 1781, červenec 1. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř povoluje s odvoláním na
nejvyšší reskript z 19. prosince 1761 a guberniální intimát z 31. prosince téhoţ roku sbírat
almuţny ve prospěch obyvatel města Hořice.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 156, sg. A 12/15, fol. 54r-v, latinsky);
vydané: Jaksch, 1, s. 68

67. 1781, červenec 2. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř ţádá veškerý světský klérus
arcidiecéze, aby jí zaslal nejpozději do osmi dnů vyplněné přiznávací fase majetku kostelů,
církevních institucí a bratrstev kvůli údajům pro dílo piaristického vychovatele v rodině
hraběte z Nostic-Rheineku Jaroslava Schallera Topographia seu Historia Bohemiae.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 156, sg. A 12/15, fol. 55r-v, latinsky)

68. 1781, červenec 2. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř nařizuje všem vikářům
arcidiecéze, aby jí co nejdříve zaslali své zprávy o lokalitách, v nichţ působí a kde by bylo
zapotřebí misionářů pro potlačování heretického hnutí z důvodu velké vzdálenosti některých
lokalit od farního kostela.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 156, sg. A 12/15, fol. 55r-v, latinsky)

69. 1781, červenec 2. (dvorský dekret). Stanovení nákladů na cestovné a stravné pro
komisaře, vyslaného k uzavření pozůstalosti, provedení inventarizace a draţby majetku po
zemřelém faráři, a to v rozmezí od 6 zlatých do 4 dukátů.
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 210-211; Jaksch, 6, s. 271

70. 1781, červenec 7. (dvorský dekret). Převedení tzv. „Exjezuitského fondu“ se všemi
k němu patřícími nemovitostmi a penězi na hotovosti pod správu dvorské komory a s tím
související zákaz pouţívání zmíněného pojmu.
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 260
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71. 1781, červenec 13. (dvorský dekret). Potvrzení povinnosti odstranit poznámku „quoad
casus absolvendi summo Pontifici reservatos“ pouze tehdy, kdyţ se nachází v bule In Coena
Domini, a to i přesto, ţe stejná věta byla nalezena i v jedné z liturgických knih praţské
diecéze.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 457-458

72. 1781, červenec 16. (dvorský dekret); 1781, červenec 24. (guberniální nařízení).
Stanovení povinnosti odvádět peněţní pokuty, zaplacené knihkupci, kteří nedodrţují nařízení
o kontrole knih, do komorní pokladny.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 401

73. 1781, červenec 19. (guberniální nařízení). Stanovení povinnosti pro konsistoře oznámit
klášterům, majícím právo dostávat omezené mnoţství tabáku, ţe mohou tento tabák prodávat.
Prameny: vydané: Jaksch, 6, s. 9

74. 1781, červenec 31. (guberniální nařízení). Stanovení povinnosti pro rektory, profesory a
učitele univerzit, učitele na gymnáziích a normálních školách a pro představené klášterů
důkladně pročítat všechny články, zasílané jim Knižním revizním úřadem a pokud je jejich
obsah nezávadný, mají ke kaţdému z nich připojit poznámku „Nichts wider die Religion, die
guten Sitten und den Staat enthalten sey“.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 433

75. 1781, červenec [31.], Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř oznamuje veškerému
světskému a řeholnímu kléru arcidiecéze jmenný seznam osob, jimţ byl udělen čestný titul
nebo obdrţeli vyšší církevní úřad.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 156, sg. A 12/15, fol. 56r-v, latinsky)

76. 1781, srpen 2. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř nařizuje veškerému světskému a
řeholnímu kléru arcidiecéze, aby jí byly zaslány seznamy osob duchovního stavu, které si
chtějí nechat vytisknout svá rukopisná díla a přikládá téţ krátké poučení pro knihtiskaře a
knihkupce dědičných zemí, které stanovil Knižní revizní úřad ohledně cenzury vydávaných
knih.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 156, sg. A 12/15, fol. 125r-127v, latinsko-německy);
vydané: Jaksch, 1, s. 428-433(dvorský dekret 11.6., guberniální nařízení 13.7.1781)

77. 1781, srpen 10. (dvorský dekret); 1781, srpen 24. (guberniální nařízení). Povolení pro
obyvatele dědičných zemí vlastnit katolickou Bibli a zákaz odebírat lidem jakoukoli knihu a
trestat je dříve, neţ bude dotyčná kniha předloţena Dvorské knižní cenzurní komisi.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 296-297

78. 1781, srpen 11. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř oznamuje všem vikářům
arcidiecéze text guberniálního intimátu z 23. července 1781 s odvoláním na dvorský dekret z
2. července téhoţ roku, týkajícího se remuneračního předpisu pro komisaře, provádějící
uzavírání, inventarizaci a draţbu duchovenských pozůstalostí.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 156, sg. A 12/15, fol. 128r-129r, latinsko-německy);
vydané: Hempel-Kürsinger, 10, s. 138-139 (dvorský dekret 2.7.1781)

79. 1781, srpen 14. (nařízení generálního vojenského komanda). Zákaz pro vojsko prodávat
na venkově knihy.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 413
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80. 1781, srpen 15. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř oznamuje veškerému světskému
a řeholnímu kléru arcidiecéze, ţe je zakázáno lidu přechovávat a číst Bibli, vytištěnou
v tiskárně blíţe nespecifikované normální školy; je povinností vikářů zasílat konsistoři
katalogy všech knih, které jsou součástí pozůstalosti kaţdého zesnulého faráře a byly
nalezeny při inventarizaci jeho majetku a je zapotřebí dobře opatrovat mince, uloţené na
litoměřické radnici, které byly po krádeţi z různých kostelů a znovunalezení uloţeny právě
zde.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 156, sg. A 12/15, fol. 130r-v, latinsko-německy);
vydané: Jaksch, 1, s. 416 (dvorský dekret 11.6., guberniální nařízení 6.8.1781)

81. 1781, srpen 15. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř oznamuje všem farářům a
farním administrátorům arcidiecéze způsob zapravování dluhů po zemřelých duchovních
z jejich pozůstalosti.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 156, sg. A 12/15, fol. 131a-v, latinsky)

82. 1781, srpen 17. (guberniální nařízení). Stanovení povinnosti pro knihtiskaře zasílat
kalendáře, časopisy a noviny před jejich vytištěním v rukopise Knižnímu reviznímu úřadu.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 434

83. 1781, srpen 20. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř zakazuje veškerému světskému
a řeholnímu kléru arcidiecéze s odvoláním na guberniální intimát z 10. července 1781 a
dvorský dekret z 30. června téhoţ roku činit jakýkoli rozdíl mezi katolickými a
protestantskými poddanými v dědičných zemích a s odvoláním na guberniální intimát ze 17.
července 1781 a dvorský dekret z 25. června téhoţ roku zakazuje duchovním odebírat lidu
tzv. „kacířské knihy“, neboť tuto pravomoc má pouze zeměpanská vrchnost, která tak učiní
po obdrţení zprávy od příslušného duchovního správce ohledně jeho podezření na závadné
knihy u farníků.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 156, sg. A 12/15, fol. 132r-133v, latinsky);
vydané: Handbuch, 2, s. 421; Jaksch, 1, s. 384; týž, 5, s. 73; Hempel-Kürsinger, 7, s. 620-621

84. 1781, srpen 21. (dvorský dekret); 1781, srpen 30. (guberniální nařízení). Zákaz ţádat
bez zeměpanského souhlasu Řím o udělení titulu „praelatus domesticus“ (domácí prelát),
„protonotarius apostolicus“ (biskupský notář) a „episcopus in partibus“ (krajský biskup).
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 244; Jaksch, 6, s. 128

85. 1781, srpen 24. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř oznamuje veškerému světskému
a řeholnímu kléru arcidiecéze ţádost jáchymovského děkana a vikáře Antonína Bittnera, aby
byl kaţdému udělován takový titul v rámci duchovního stavu, jeţ mu přísluší.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 156, sg. A 12/15, fol. 136r, latinsky)

86. 1781, srpen 24. (guberniální nařízení). Stanovení povinnosti pro krajské úřady nařídit
magistrátům a soudům, aby zasílali testamenty, v nichţ se vyskytují zmínky o zboţných
nadáních, Fundační komisi.
Prameny: vydané: Jaksch, 6, s. 46

87. 1781, srpen 28. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř nařizuje veškerému světskému a
řeholnímu kléru arcidiecéze oznámit lidu konání a průběh třídenních poboţností u příleţitosti
oslav svátku českého kníţete a zemského patrona sv. Václava ve všech praţských světských i
řádových kostelích.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 156, sg. A 12/15, fol. 137r-v, latinsky)
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88. 1781, srpen 28. (dvorský dekret). Pravidla pro duchovenstvo, týkající se postupu vůči
obyvatelům dědičných zemí, setrvávajícím v bludných náboţenských představách.
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 421-422; Jaksch, 5, s. 73-74

89. 1781, srpen 31. (guberniální nařízení). Zákaz pro praţské ţidy pochovávat mrtvé na
hřbitovech dle starého zvyku na sebe.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 234

90. 1781, září 1. (dvorský dekret). Udělování „placitum regium“ se vztahuje téţ na
papeţské listy (litterae apostolicae).
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 248-249

91. 1781, září 4. Praha. Arcibiskup Antonín Petr hrabě Příchovský vydává patent ohledně
uctění památky sv. Václava s uvedením programu svatováclavských oslav, které se budou
konat v hlavním městě Praze v době od 28. září do 5. října 1781.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 156, sg. A 12/15, fol.138r-140v, německy; fol. 141r-143v, česky)

92. 1781, září 4. (dvorský dekret). Přiznání práva arcibiskupům a biskupům udělovat
dispens v případě kanonických překáţek, bránících uzavření manţelství (pokud se nejedná o
překáţky podle Boţího a přirozeného práva), a to po zaplacení příslušné taxy jejich
kancelářím.
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 294-295

93. 1781, září 14. Praha (patent). Císař Josef II. vydává patent, jímţ zakazuje ţádat Řím o
udělení dispensu snoubencům v případě překáţek, bránících uzavření jejich manţelství;
jediný platný dispens má právo udělovat arcibiskup nebo biskup.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 156, sg. A 12/15, fol. 287r-288r, německy);
vydané: Jaksch, 2, s. 29-30; Hempel-Kürsinger, 2, s. 482-483

94. 1781, září 14. (guberniální nařízení pro Čechy). Zákaz prodeje voskových svíček a
perníkových figur v kostelích; voskařům a pernikářům je povoleno provozovat svůj obchod
„na světských místech „ (in locis profanis) před kostelem.
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 357-359

95. 1781, září 24. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř oznamuje veškerému světskému a
řeholnímu kléru arcidiecéze text guberniálního intimátu ze 7. září 1781 s odvoláním na
dvorský dekret z 28. srpna téhoţ roku, týkajícího se trpělivého a nenásilného přesvědčování
bludařů o jejich návratu k pravé víře ze strany duchovenstva; pokud však někteří heretici
svádějí jiné osoby k odpadlictví od katolické Církve, mají být tito na základě guberniálního
intimátu z 10. července 1781 a dvorského dekretu z 30. června téhoţ roku potrestáni dle
všeobecných zákonů a text guberniálního intimátu z 24. srpna 1781 s odvoláním na dvorský
dekret z 10. srpna téhoţ roku, týkajícího se ponechání katolických Biblí lidu a zákazu
odebírání jakýchkoli knih pod přísným trestem, pokud by tyto nebyly předloţeny dvorské
Knižní cenzurní komisi.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 156, sg. A 12/15, fol. 207r-208v, latinsko-německy);
vydané: Handbuch, 2, s. 421-422; Jaksch, 1, s .296-297; týž, 5, s. 73, 154; HempelKürsinger, 1, s. 622-623; týţ, 5, s. 76-77

96. 1781, září 24. (dvorský dekret). Stanovení povinnosti ordinářů dbát na dodrţování
zákazu spojení řeholního kléru s jeho řádovými domy v cizině.
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 204
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97. 1781, září 27. (nařízení pro Čechy). Opakování zákazu spojení řádových duchovních
s jejich generály a kláštery v cizině.
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 199-200,

98. 1781, říjen 1. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř povoluje s odvoláním na nejvyšší
reskript z 19. prosince 1761 sbírat almuţny ve prospěch obyvatel města Třeboně.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 156, sg. A 12/15, fol. 206r-v, latinsky);
vydané: Jaksch, 1, s. 68

99. 1781, říjen 1. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř povoluje s odvoláním na nejvyšší
reskript z 19. prosince 1761 sbírat almuţny ve prospěch obyvatel města Litomyšle,
postiţeného 18. srpna 1781 velkou bouří, doprovázenou průtrţí mračen, která zde zničila řadu
domů.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 156, sg. A 12/15, fol. 283r-v, latinsky);
vydané: Jaksch, 1, s. 68

100. 1781, říjen 1. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř zakazuje pod přísným trestem
veškerému světskému a řeholnímu kléru arcidiecéze s odvoláním na dvorský dekret ze 4. září
1781 ţádat v případě překáţek, bránících uzavření manţelství a vyplývajících z kanonického
práva, o udělení dispensu Řím nebo nunciaturu; právo rozhodnout o jeho udělení má příslušný
biskup.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 156, sg. A 12/15, fol. 286r, latinsky);
vydané: Handbuch, 2, s. 294-295; Jaksch, 2, s. 29-30; Hempel-Kürsinger, 3, s. 8-9

101. 1781, říjen 1. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř oznamuje veškerému
světskému a řeholnímu kléru arcidiecéze text guberniálního intimátu z 21. září 1781,
týkajícího se správného vyplňování duchovenských přiznávacích fasí; vzorové formuláře
budou zaslány na jednotlivé vikariáty.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 156, sg. A 12/15, fol. 284r-285v, latinsko-německy)

102. 1781, říjen 2. (dvorský dekret); 1781, říjen 13. (guberniální nařízení). Rozšíření
zákazu ţádat bez zeměpanského souhlasu o udělení církevních titulů téţ na titul „officium
notariatus“.
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 244; Jaksch, 6, s. 128-129

103. 1781, říjen 8. (dvorský dekret). Zákaz pro všechny řády dováţet do dědičných zemí
bez zeměpanského souhlasu breviáře, misály, antifonáře a jiné liturgické knihy jakoţ i papír
na jejich tištění, neboť kaţdý řád si můţe dát tyto knihy vytisknout na vlastní náklady buď ve
vídeňské nebo v některé z tiskáren v dědičných zemích.
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 204

104. 1781, říjen 11. (dvorský dekret). Povolení neplatit dědickou daň z částky ve výši 1500
zl., povolené dle amortizačního zákona kaţdému řeholníkovi.
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 218

105. 1781, říjen 12. (dvorský dekret). Zrovnoprávnění mimo hranice dědičných zemí
bydlících ordinářů s tuzemskými; propůjčování uprázdněných beneficií v dědičných zemích
se však vztahuje pouze na domácí a nikoli cizí duchovní.
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 192
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106. 1781, říjen 12. (nařízení generálního vojenského komanda). Povolení vstupu do
vojenských špitálů pro nekatolické duchovní za účelem návštěv nemocných souvěrců.
Prameny: vydané: Jaksch, 4, s. 183

107. 1781, říjen 13. (patent Vídeň); 1781, říjen 30. (patent pro Čechy). Císař Josef II.
vydává patent, jímţ se na území dědičných zemí tolerují náboţenská vyznání augsburské,
helvetské a nesjednocených Řeků – tzv. Toleranční patent.
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 422-433; Jaksch, 5, s. 74-76

108. 1781, říjen 14. (dvorský dekret). Oznámení o zaslání dvorského reskriptu, jímţ byl
publikován Toleranční patent, rovněţ ordinářům, kteří se postarají o jeho zveřejnění
světskému a řeholnímu kléru.
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 434-435

109. 1781, říjen 15. (dvorský dekret). Stanovení povinnosti otisknout udělení náboţenské
svobody osobám augsburského a helvetského vyznání jakoţ i nesjednoceným Řekům ve
veřejných novinách v rámci habsburského soustátí i mimo ně v článku, nazvaném „WIEN“.
Prameny: vydané: Jaksch, 5, s. 77

110. 1781, říjen 15. (dvorský dekret). Stanovení povinnosti udílet titul apoštolského notáře
a protonotáře bezplatně.
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 245

111. 1781, říjen 15. (dvorský dekret); 1781, říjen 26. (guberniální nařízení). Povolení
návratu exulantů do jejich vlasti přes území dědičných zemí.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 168

112. 1781, říjen 15. (dvorský dekret); 1781, říjen 26. (guberniální nařízení). Stanovení
povinnosti prohlásit všechna jednání notářů a protonotářů, která neproběhla úřední cestou,
stanovenou zeměpanskými úřady, za neplatná.
Prameny: vydané: Jaksch, 6, s. 129

113. 1781, říjen 15. (dvorský dekret pro Čechy). Zákaz trestat exulanty, kteří se po vydání
Tolerančního patentu vrátí dobrovolně do své vlasti.
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 474

114. 1781, říjen 19. (dvorský dekret); 1781, říjen 31. (guberniální nařízení). Povolení pro
ţidy číst všechny knihy, které jsou povoleny Knižní cenzurní komisí i pro osoby jiných
vyznání; nově vytištěné knihy z ţidovské knihtiskárny v Praze však musí být před distribucí
předloţeny ke schválení zmíněné komisi.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, 405

115. 1781, říjen 20. (dvorský dekret); 1781, listopad 7. (guberniální nařízení). Zákaz
vydávat v budoucnu tiskem spisy, které by odpůrce katolické víry spíše pobouřily neţ
poučily.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 434

116. 1781, říjen 20. (dvorský dekret); 1781, listopad 9. (guberniální nařízení). Stanovení
povinnosti povaţovat za zakázané knihy v příslušných Seznamech (Indices librorum
prohibitorum et corrigendorum), zveřejněných kléru praţským arcibiskupem a
královéhradeckým biskupem, pouze ty, které byly takto označeny zeměpanskou cenzurou.
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Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 411

117. 1781, říjen 24. (dvorský dekret); 1781, říjen 30. (guberniální nařízení). Stanovení
povinnosti pro ordináře oznámit ve svých diecézích světskému i řeholnímu kléru zavedení
křesťanské tolerance prostřednictvím oběţníků.
Prameny: vydané: Jaksch, 5, s. 77

118. 1781, říjen 25. (dvorský dekret). Přiznání práva ordinářům udělovat dispens téţ
v případě tzv. „skrytých překážek“ („in impedimentis occultis“), bránících uzavření
manţelství.
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 295

119. 1781, říjen 25. (dvorský dekret). Povolení pro biskupy zakázat četbu tzv. „kacířských
knih“, neschválených cenzurou.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 376-377

120. 1781, říjen 25.; 1782, leden 14. (dvorský dekret). Stanovení povinnosti ordinářů
předkládat všechna konsistorní nařízení v záleţitostech „in publico-ecclesiasticis“ před jejich
zveřejněním kléru zemské vládě kvůli jejich schválení.
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 68-69

121. 1781, říjen 30. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř povoluje s odvoláním na
nejvyšší reskript z 19. prosince 1761 sbírat almuţny ve prospěch obyvatel měst Kamenice nad
Lipou a Postoloprty.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 156, sg. A 12/15, fol. 289r-v, latinsky);
vydané: Jaksch, 1, s. 168

122. 1781, říjen 30. Praha. České zemské gubernium vydává s odvoláním na dvorský
dekret ze 13. října 1781 oběţník, určený obyvatelstvu všech krajů království Českého jakoţ i
praţských měst, a týkající se náboţenské tolerance nekatolických náboţenství augsburského a
helvetského vyznání a nesjednocených Řeků.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 156, sg. A 12/15, fol. 372r-374r, německy);
vydané: Handbuch, 2, s. 432-433; Jaksch, 5, s. 74-76; Hempel-Kürsinger, 9, s. 572-573

123. 1781, listopad 8. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř povoluje ţidovským dětem,
které nemají moţnost navštěvovat vlastní školy, docházet do křesťanských farních škol a
vzdělávat se ve čtení, psaní a počítání.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 156, sg. A 12/15, fol. 376r-v, latinsky)

124. 1781, listopad 9. (nařízení generálního vojenského komanda). Povolení pro
nekatolíky vstupovat do armády i v době míru, a to buď do velitelských funkcí anebo jako
felčaři.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 44

125. 1781, listopad 9. (nařízení generálního vojenského komanda). Povolení pro osoby
vojenského stavu nekatolického vyznání navštěvovat bohosluţby v nekatolických kostelech
v dědičných zemích a účastnit se svatého přijímání.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 290
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126. 1781, listopad 9. (dvorský dekret). Povolení pro sekularizované řádové duchovní, kteří
vystoupili ze svého řádu s řádným dispensem, volně disponovat se svým majetkem v souladu
se zákony o dědickém právu.
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 219

127. 1781, listopad 10. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř oznamuje náboţenskou
toleranci protestantů a nesjednocených Řeků (tzv. „Toleranční patent“).
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 156, sg. A 12/15, fol. 371v, latinsky);
vydané: Jaksch, 5, s. 74-76

128. 1781, listopad 11. (guberniální nařízení). Povolení pro nekatolíky zřizovat modlitebny
pod podmínkou, ţe bude předem oznámena lokalita a vyuţití modlitebny pro luteránské či
kalvínské věřící.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 290

129. 1781, listopad 12. (dvorský dekret). Zákaz vysílání kandidátů duchovního stavu
z dědičných zemí na studia do Collegia Germanica v Římě.
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 24

130. 1781, listopad 12. (guberniální nařízení). Povolení pro kláštery, věnující se vzdělávání
mládeţe na veřejných školách, jmenovat vlastní ředitele, učitele a učitelky poté, co je schválí
zemská vláda.
Prameny: vydané: Jaksch, 4, s. 67-68

131. 1781, listopad 19. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř oznamuje veškerému
světskému a řeholnímu kléru arcidiecéze text guberniálního intimátu ze 13. října 1781,
týkajícího se zákazu přijímání dívek a chlapců do sluţby nebo na řemeslo bez předloţení
vysvědčení o absolvování výuky v křesťanském náboţenství a mravech, které vydává
příslušný farář.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 156, sg. A 12/15, fol. 378r-v, latinsko-německy);
vydané: Jaksch, 5, s. 202

132. 1781, listopad 19. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř povoluje s odvoláním na
guberniální intimát z 1. října 1781 a dvorský dekret z 25. října téhoţ roku biskupům udělovat
dispens v záleţitostech překáţek, bránících uzavření manţelství.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 156, sg. A 12/15, fol. 380r, latinsky);
vydané: Jaksch, 2, s. 25-26; Hempel-Kürsinger, 2, s. 482-483

133. 1781, listopad 23. (guberniální nařízení). Potvrzení práva pro klášter Hospitalského
řádu sv. Jana z Boha (dále milosrdní bratři) v Praze dováţet z ciziny 92 sudů piva ročně pro
chudé rekonvalescenty tamního špitálu.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 315

134. 1781, listopad 23. (guberniální nařízení). Stanovení povinnosti zaznamenávat tituly
všech písní, modlitebních a jiných náboţenských knih, které se objeví na jarmarcích a jejich
seznam zasílat zemské vládě.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 404

135. 1781, listopad 26. (dvorský dekret); 1781, prosinec 21. (guberniální nařízení).
Zrušení povinnosti příslušníků zemských stavů skládat tzv. „dědickou přísahu věrnosti“
(juramentum fidelitatis).
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Prameny: vydané: Jaksch, 6, s. 174

136. 1781, listopad 27. (dvorský dekret); 1781, prosinec 7. (guberniální nařízení).
Stanovení povinnosti nahlíţet na bulu Unigenitus v dědičných zemích jako na neexistující a
vyhlášení zákazu veškerých písemných pojednání a disputací pro i proti ní.
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 240-241; Jaksch, 1, s. 458

137. 1781, listopad 27. (dvorský dekret); 1781, prosinec 10. (guberniální nařízení). Zrušení
udělování odpustků ve výroční den posvěcení kostela Panny Marie Andělské u italského
města Assisi sv. Františkem z Assisi dne 2. srpna 1216 (tzv. „porcinkule“).
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 360-361; Jaksch, 1, s. 25-26

138. 1781, prosinec 3. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř oznamuje všem
představeným klášterů arcidiecéze text guberniálního intimátu z 23. listopadu 1781
s odvoláním na dvorský dekret z 9. listopadu téhoţ roku, týkajícího se povolení řádovým
duchovním, propuštěným s dispensem svých bývalých představených z klášterů, vstoupit do
řad světského kléru.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 156, sg. A 12/15, 438r-v, latinsko-německy);
vydané: Jaksch, 2, s. 144-145; Hempel-Kürsinger, 6, s. 494-495

139. 1781, prosinec 3. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř zakazuje veškerému
řeholnímu kléru arcidiecéze s odvoláním na nedatovaný guberniální intimát [19.7.1781; pozn.
aut.] kouřit a prodávat tabák.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 156, sg. A 12/15, fol. 439r, latinsky);
vydané: Jaksch, 6, s. 9

140. 1781, prosinec 3. (dvorský dekret); 1781, prosinec 21. (guberniální nařízení).
Stanovení povinnosti ordinářů zasílat kaţdoročně Direktáře pro duchovenstvo ke schválení
Knižní cenzurní komisi a nechat je tisknout v Rakousích.
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 254-255; Jaksch, 1, s. 522-523

141. 1781, prosinec 4. (dvorský dekret). Povolení beztrestného návratu exulantů zpět do
dědičných zemí.
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 474

142. 1781, prosinec 4. (dvorský dekret); 1781, prosinec 21. (guberniální nařízení). Vydání
slibu beztrestnosti pro poddané, kteří emigrovali z dědičných zemí pouze z náboţenských
důvodů a do roka se dobrovolně vrátí zpět.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 168

143. 1781, prosinec 8. (guberniální nařízení). Stanovení povinnosti zasílat knihy,
konfiskované misionáři a faráři jako kacířské, praţské univerzitní knihovně.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 401-402

144. 1781, prosinec 19. Odpověď státního kancléře, kníţete Kounice, na bilet papeţského
nuncia ohledně zeměpanských nařízení „in publico-ecclesiasticis“ v záleţitosti vymezení
hranic církevní a světské moci.
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 12

145. 1781, prosinec 21. (guberniální nařízení). Stanovení povinnosti zasílat s platností od
počátku roku 1782 vţdy jeden exemplář kaţdého nově vytištěného díla (modlitební knihy,
158

písně, teze, disertace, kalendáře, katalogu, časopisu, generálie, nařízení arcibiskupské a
biskupské konsistoře, Direktoria, patentu apod.) Knižnímu reviznímu úřadu, odkud bude
předán univerzitní knihovně.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 381-382

146. 1781, prosinec 21. (guberniální nařízení). Stanovení povinnosti pro krajské úřady,
světský a řeholní klérus zabraňovat veřejnému obchodování s modlitebními knihami a
písněmi na území dědičných zemí, zvláště pak před kostely a na poutních místech.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 404

147. 1781, prosinec 28. (nařízení pro Čechy). Obnovení nařízení o zákazu prodeje svíček a
jiného voskařského zboţí v kostele s odvoláním na samotné učení Jeţíše Krista, který rovněţ
vyhnal obchodníky z chrámu.
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 359

148. s.d. [1781]. Stanovení pravidel pro případ nepokojů nekatolických poddaných
v dědičných zemích.
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 449-450

149. 1782, leden 1. (dvorský dekret). Zrušení funkce biskupských notářů s tím, ţe biskupové
mohou i nadále v případě potřeby vyuţívat jejich sluţeb v rámci církevní správy.
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 245-246; Jaksch, 4, s. 219

150. 1782, leden 1. (dvorský dekret). Stanovení povinnosti poddaných v dědičných zemích
pracovat o zrušených svátcích.
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 418

151. 1782, leden 1. (dvorský dekret); 1782, leden 15. (guberniální nařízení). Zákaz
udělování „placitum regium“ na koncese biskupských notářů.
Prameny: vydané: Jaksch, 4, s. 218-219

152. 1782, leden 2. (dvorský dekret). Stanovení povinnosti duchovních zdrţet se veškerých
výpadů s kazatelny vůči jinověrcům.
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 51

153. 1782, leden 2. (dvorský dekret); 1782, leden 9. (nařízení pro Čechy). Zákaz jakýchkoli
výpadů katolíků vůči jinověrcům, stanovení povinnosti katolických duchovních nabádat při
bohosluţbách ke vzájemné snášenlivosti a pravidla pro krajské úřady, magistráty a vrchnosti,
týkající se postupu v případě nepokojů bludařských poddaných.
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 454-455; Jaksch, 5, s. 77-80

154. 1782, leden 4. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř oznamuje veškerému světskému
a řeholnímu kléru arcidiecéze text guberniálního intimátu ze 14. prosince 1781 s odvoláním
na dvorský dekret z 25. března 1752, týkajícího se zákazu obchodování s voskovými svíčkami
a povolení zřizovat si za účelem jejich prodeje jakoţ i prodeje pernikářského zboţí stánky
pouze před kostely.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 157, sg. A 12/16, fol. 70r-v, latinsko-německy);
vydané: Handbuch, 2, s. 357-359; Jaksch, 3, s. 343-344, 346; Hempel-Kürsinger, 5, s. 172173
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155. 1782, leden 10. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř nařizuje veškerému světskému
a řeholnímu kléru arcidiecéze oznámit lidu dodrţování čtyřicetidenního půstu před
Velikonocemi a zahájení přípravy na zpověď v Pašijovém týdnu.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 157, sg. A 12/16, fol. 69r-70r, latinsky)

156. 1782, leden 11. (nařízení pro Čechy). Stanovení povinnosti uvádět ve zprávách o
majetkových poměrech penzionovaných exjezuitských laických bratří téţ jejich vedlejší
příjmy.
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 261

157. 1782, leden 12. (dvorský dekret). Zrušení následujících řádových domů, klášterů a
hospiců: muţské řády - kartuziáni a kamalduenští; ţenské řády - karmelitky, klarisky,
kapucínky a františkánky.
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 264-266

158. 1782, leden 12. (dvorský dekret). Zrušení poustevnických řádů do čtrnácti dnů od
vydání tohoto dekretu.
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 263-264

159. 1782, leden 12. (dvorský dekret); 1782, leden 25. (guberniální nařízení). Povolení pro
ţidovské děti studovat na všech vysokých školách kromě teologické a získat doktorát
z medicíny a práva.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 532-533

160. 1782, leden 13. (dvorský dekret). Přenesení správy movitého a nemovitého jmění
zrušených muţských řádů kartuziánů a kamalduenských jakoţ i ţenských řádů karmelitek,
klarisek, kapucínek a františkánek na dvorskou komoru s tím, ţe hotové peníze, obligace a
cennosti mají být odevzdány komorní pokladně, která při té příleţitosti zřídí zvláštní účet.
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 267

161. 1782, leden 13. (dvorský dekret); 1782, březen 1. (guberniální nařízení). Zrušení
třetích řádů - terciářů - po smrti všech v něm se nacházejících jedinců muţského i ţenského
pohlaví.
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 272; Jaksch, 6, s. 37

162. 1782, leden 13. (dvorský dekret). Povolení křtít, oddávat a pohřbívat mají jen státem
oprávněné osoby.
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 468; Jaksch, 4, s. 186

163. 1782, leden 14. (dvorský dekret); 1782, leden 28. (guberniální nařízení). Stanovení
povinnosti vyhotovit mapu všech českých a rakouských zemí s vyznačením hranic diecézí,
uvedením jména biskupa a počtem far.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 514-515

164. 1782, leden 17. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř oznamuje veškerému
světskému a řeholnímu kléru arcidiecéze text guberniálního intimátu z 9. ledna 1782
s odvoláním na dvorský dekret z 2. ledna téhoţ roku, týkajícího se povinnosti kléru dědičných
zemí vykládat lidu s kazatelen jen učení Jeţíše Krista a katolické Církve a zdrţovat se
jakýchkoli vlastních komentářů.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 157, sg. A 12/16, fol. 71r-72r, latinsko-německy);
vydané: Handbuch, 2, s. 51; Jaksch, 5, s. 77-78
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165. 1781, leden 17. (dvorský dekret); 1782, leden 29. (guberniální nařízení). Stanovení
povinnosti pro diecézní biskupy vyhotovovat seznamy zeměpanských titulantů, působících při
farách a kapelaniích s královskou kolací, kde bude v prvním sloupci uveden název
zeměpanského beneficia, ve druhém název kapelanie a ve třetím celkový počet titulantů.
Prameny: vydané: Jaksch, 6, s. 119

166. 1782, leden 19. (guberniální nařízení). Stanovení povinnosti pro krajské hejtmany dbát
na pochovávání nekatolíků na hřbitovech odděleně od katolíků.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 234

167. 1782, leden 25. (dvorský dekret). Přiznání práva ordinářům udělovat dispens
řeholníkům a jeptiškám v případě jejich odchodu z řádu.
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 226

168. 1782, leden 25. (dvorský dekret); 1782, duben 8. (nařízení pro Čechy). Povolení
podávat přihlášky jen k nekatolickým náboţenstvím, uvedeným v Tolerančním patentu.
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 452

169. 1782, leden 28. (dvorský dekret). Zaručení beztrestnosti pro osoby, které nahlásí
hraničním celním kontrolám, ţe u sebe mají protestantské knihy a nezavlečou je na území
dědičných zemí tajně.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 377

170. 1782, leden 29. (dvorský dekret). Stanovení povinnosti zkoušet řádové duchovní, kteří
chtějí zastávat úřad světských farářů, zejména z pastorace.
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 47-48

171. 1782, leden 29. (guberniální nařízení). Stanovení povinnosti pro krajské úřady zasílat
seznamy knih z duchovenských pozůstalostí, které mají připadnout dědicům, zemské vládě.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 416

172. 1782, leden 30. (dvorský dekret); 1782, únor 8. (guberniální nařízení). Stanovení
pravidel pro ordináře, jak postupovat v případě neplnění povinností klérem.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 294

173. 1782, leden 31. (dvorský dekret). Povolení zřídit nekatolickou modlitebnu v lokalitě,
kde se k tolerovaným náboţenstvím hlásí alespoň 100 rodin nebo 500 jednotlivých osob.
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 423

174. 1782, leden 31. (dvorský dekret). Učitele pro protestantské obce jmenuje Zemské
školní ředitelství, které rovněţ stanovuje náplň a metodu výuky a vydává školní řád.
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 425

175. 1782, leden 31. (dvorský dekret). Stanovení povinnosti nekatolických rodičů posílat
své děti katolických normálních škol aţ do doby, neţ budou mít své vlastní pastory a učitele.
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 425

176. 1782, leden 31. (dvorský dekret). Ponechání práva vybírat štólu („jura stolae“) stejně
jako ve Slezsku katolickému faráři.
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 429
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177. 1782, leden 31. (dvorský dekret); 1782, únor 9. (guberniální nařízení). Zákaz
veškerých výpadů nekatolíků vůči katolíkům a naopak ze strany světské vrchnosti a úřadů.
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 435, 455-456; Jaksch, 1, s. 44

178. 1782, leden 31. (dvorský dekret); 1782, únor 9. (nařízení pro Čechy). Stanovení
pravidel pro jednu povolenou návštěvu katolických duchovních u nemocných nekatolíků.
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 467

179. 1782, leden 31. (dvorský dekret); 1782, únor 13. (guberniální nařízení). Povolení pro
úředníky civilních úřadů, kteří se přihlásí k některému z tolerovaných nekatolických
náboţenství, zůstat ve svých funkcích tak dlouho, dokud nějakým způsobem nenapadnou své
katolické spoluobčany.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 227

180. 1782, únor 1. (guberniální nařízení). Stanovení povinnosti pro úředníky krajských
hejtmanství odebírat a konfiskovat modlitební knihy, písně apod., avšak jejich vlastníky
netrestat.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 385

181. 1782, únor 4. (dvorský dekret). Zákaz pro biskupy-cizince v dědičných zemích
zvěřejňovat v rámci svých diecézí pastýřské listy bez zeměpanského souhlasu.
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 193

182. 1782, únor 4. (dvorský dekret). Zrušení třetího řádu - terciářek.
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 272

183. 1782, únor 4. (dvorský dekret). Stanovení povinnosti všech panství a magistrátů
v dědičných zemích nahlásit lokality, kde bude zapotřebí zřídit buď novou faru nebo alespoň
lokální kapelanii.
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 373-374

184. 1782, únor 4. (dvorský dekret). Stanovení povinnosti vydávat v budoucnu všechna
nařízení, týkající se čistě světských záleţitostí, prostřednictvím zemské vlády a nikoli
konsistoří, jak tomu bylo dosud, a poté je rozesílat klášterům.
Prameny: vydané: Jaksch, 6, s. 87

185. 1782, únor 5. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř nařizuje veškerému světskému a
řeholnímu kléru arcidiecéze s odvoláním na guberniální intimát z 25. ledna 1782 odevzdat
duchovenskou daň na rok 1781, určenou na fortifikační práce, do 14 dnů od data zveřejnění
konsistorního nařízení a tutéţ daň na rok 1782 do konce června téhoţ roku.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 157, sg. A 12/16, fol. 146r-v, latinsky);
vydané: Jaksch, 2, s. 347-348

186. 1782, únor 7. (dvorské rozhodnutí). Zákaz pohřbívání ve vídeňských kostelních
hrobkách; stanovení povinnosti převáţet neboţtíky pouze v noci na předměstské hřbitovy a
tam je pochovávat.
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 355

187. 1782, únor 8. (nařízení pro Čechy). Prodlouţení termínu pro zrušení poustevnických
řádů na čtyři týdny.
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Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 264

188. 1782, únor 9. (nařízení pro Čechy). Zákaz hromadného přihlašování se nekatolíků
k tolerovaným vyznáním u příslušných krajských úřadů či magistrátů na jedné přihlášce.
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 450

189. 1782, únor 13. (patent pro Čechy). Císař Josef II. vydává patent, jímţ stanovuje postup
vůči úředníkům civilních úřadů, kteří se přihlásí k některému z tolerovaných náboţenství.
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 433-434

190. 1782, únor 14. (nařízení pro Čechy). Zákaz přidělování funkcí duchovenských
komisařů vikářům v jejich vlastních vikariátech nebo duchovním správcům v jejich
farnostech.
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 451

191. 1782, únor 18. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř oznamuje veškerému
světskému a řeholnímu kléru arcidiecéze text guberniálního intimátu z 8. února 1782
s odvoláním na dvorský dekret z 29. ledna téhoţ roku, týkajícího se provedení průzkumu mezi
řeholním klérem v klášterech ze strany biskupů za účelem zjištění jeho schopností
k pastorační činnosti a povinnosti představených klášterů sestavit katalogy řeholníků.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 157, sg. A 12/16, 142r-143v, latinsko-německy);
vydané: Handbuch, 2, s. 47-48

192. 1782, únor 19. (dvorský dekret). Stanovení povinnosti vikářům dodrţovat veškerá
zeměpanská nařízení.
Prameny: vydané: Handbuch, 8, Wien 1787, s. 576; Jaksch, 1, s. 278

193. 1782, únor 19. (guberniální nařízení). Stanovení povinnosti zasílat knihy, odebrané
duchovními poddaným jako kacířské, krajským úřadům, které je předají Knižnímu reviznímu
úřadu v Praze.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 402

194. 1782, únor 20. (dvorský dekret); 1782, březen 8. (guberniální nařízení). Stanovení
povinnosti doručit všem ordinářům dědičných zemí pastýřský list veronského biskupa
v záleţitosti odpustků, hromadného přijímání a terciářských bratrstev řádu sv. Františka (např.
Srdce Jeţíšova, Opaskového aj.) za účelem vyhotovení jeho kopie.
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 361-362; Jaksch, 1, s. 26-27

195. 1782, únor 21. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř nařizuje všem představeným
řádů arcidiecéze s odvoláním na guberniální intimát z 10. ledna 1780 vyhotovovat kaţdoročně
seznamy řeholníků kvůli evidenci pohybu cizinců v klášterech dědičných zemí.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 157, sg. A 12/13, fol. 140r, latinsky)

196. 1782, únor 21. (dvorský dekret); 1782, březen 16. (guberniální nařízení). Stanovení
povinnosti vyplatit kaţdému řeholníku ze zrušených klášterů kartuziánů a kamalduenských,
který vstoupí do světského duchovního stavu, kromě určené částky 50 zl. ještě 100 zl. na
koupi ošacení a jedna postel z hostinských pokojů kláštera včetně polštáře, peřiny, povlečení a
prostěradla.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 166

163

197. 1782, únor 22. (dvorský dekret); 1782, březen 8. (guberniální nařízení). Stanovení
povinnosti pro katolické faráře vést křestní, oddací a úmrtní matriky i pro osoby
nekatolického vyznání; kaţdému pastoru je však dovoleno vést si pro svou potřebu vlastní
matriku.
Prameny: vydané: Handbuch, 2. s. 429-430, 468; Jaksch, 4, s. 125

198. 1782, únor 24. (dvorský dekret); 1782, březen 8. (guberniální nařízení). Zákaz
působení členek třetích řádů - terciářek - mimo kláštery.
Prameny: vydané: Jaksch, 6, s. 38

199. 1782, únor 28. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř nařizuje všem vikářům
arcidiecéze s odvoláním na nedatovaný guberniální intimát navracet včas krajským úřadům
exempláře nařízení, které si od nich vyţádali k nahlédnutí a zaslat týmţ úřadům písemnosti
z pamětních farních knih, určené jako podklad pro knihu Historia seu Topographia Bohemiae
piaristy Jaroslava Schallera.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 157, sg. A 12/16, fol. 144r, latinsky)

200. 1782, únor 28. (dvorský dekret). Zřízení náboţenské pokladny z majetku zrušených
klášterů, z níţ budou vypláceni řeholníci a jeptišky z těchto klášterů.
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 272

201. 1782, únor 28. (guberniální nařízení). Stanovení povinnosti potrestat pokutou ve výši
6, 12 či 24 dukátů (podle povahy prohřešku) ve prospěch chudobince kaţdého knihtiskaře,
který v budoucnu vytiskne jakékoli dílo bez označení „Imprimatur“.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 387

202. 1782, březen 1. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř vydává vzor formuláře pro
doplnění jmen kněţí, delegovaných vikáři na místa komisařů, kteří byli ustanoveni
v záleţitostech nekatolíků a připojuje rovněţ instrukci, týkající se náplně jejich práce.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 157, sg. A 12/16, fol. 218r-223v, latinsky)

203. 1782, březen 6. (dvorský dekret); 1782, březen 29. (guberniální nařízení). Povolení
pro nekatolické poddané pořádat za účelem výstavby modliteben a škol a finančního zajištění
pastorů sbírky v cizině.
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 423-424; Jaksch, 1, s. 291-292

204. 1782, březen 6. (dvorský dekret). Stanovení povinnosti nově ustanovených pastorů
přinést za účelem jejich konfirmace vysvědčení o bezúhonném ţivotě a schopnostech zastávat
pastýřský úřad buď od těšínské konsistoře augsburského vyznání anebo od superintendenta
v království Uherském.
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 427

205. 1782, březen 7. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř oznamuje všem představeným
řádů arcidiecéze text guberniálního intimátu z 1. března 1782 s odvoláním na dvorský dekret
ze 13. ledna téhoţ roku, týkajícího se zákazu přijímání nových členů do třetích řádů – terciářů
- s tím, ţe aţ zemřou všichni jeho stávající členové, nemá se tento jiţ obnovovat.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 157, sg. A 12/16, fol. 211r-v, latinsky);
vydané: Handbuch, 2, s. 272; Jaksch, 6, s. 37

206. 1782, březen 7. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř oznamuje veškerému
světskému a řeholnímu kléru arcidiecéze zásady pro zřizování
164

nových kostelů.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 157, sg. A 12/16, fol. 208r-209r, latinsky);
vydané: Jaksch, 4, s. 378-379 (dvorský dekret 4.2., guberniální nařízení 11.2.1782)

207. 1782, březen 7. (dvorský dekret). Stanovení povinnosti pro hospodářské úřady na
venkově a magistráty ve městech shromaţďovat přihlášky nekatolíků k tolerovaným
náboţenstvím.
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 451

208. 1782, březen 7. (dvorský dekret); 1782, březen 16. (guberniální nařízení). Povolení
vydat tiskem Direktoria řezenské biskupské konsistoře po jejich předběţném schválení
zeměpanskou cenzurní komisí.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 523

209. 1782, březen 8. (dvorský dekret). Seznam ţenských klášterů, které mají zrušeny
v Čechách: premonstrátky v Doksanech, benediktinky u sv. Jiří na Praţském hradě,
cisterciačky v Pohledu, dominikánky při kostele sv. Anny na Starém Městě praţském,
celestýnky na Novém Městě praţském, magdalenitky v Mostě; zachovány zůstávají
alţbětinky a Anglické Panny; právo abatyší praţského svatojiřského kláštera při korunovaci je
přeneseno na Ústav šlechtičen na Novém Městě praţském.
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 268

210. 1782, březen 8. (dvorský dekret). Stanovení povinnosti pro zemské vlády dohlíţet na
řádné chování biskupů.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 158

211. 1782, březen 8. (nařízení pro Čechy). Nařízení trestat veřejné vystupování proti
katolickému náboţenství ze strany nekatolíků.
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 457

212. 1782, březen 10. (dvorský dekret); 1782, březen 16. (guberniální nařízení). Stanovení
povinnosti pro krajské úřady, magistráty a hospodářské úřady dohlíţet na správné
vyhotovování ţádostí o vysílání učitelů náboţenství z ochranovské náboţenské obce do
dědičných zemí.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 487

213. 1782, březen 11. (dvorský dekret). Stanovení pravidel pro misionářskou činnost.
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 191-192

214. 1782, březen 11. (dvorský dekret). Stanovení povinnosti zlepšit postavení všech
klášterů, které se ocitly v nesnázích.
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 255

215. 1782, březen 11. (dvorské rozhodnutí). Stanovení povinnosti rozdělit soudní a
politickou pravomoc ve sporech, týkajících se záleţitostí náboţenské tolerance.
Prameny: vydané: Handbuch, 10, Wien 1788, s. 888

216. 1782, březen 13. (dvorský dekret). Povolení zaopatřit jeptišky ze zrušených klášterů
podle příslušných kategorií.
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 266-267
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217. 1782, březen 13. (dvorský dekret). Povolení povolávat k modlitebnám v případě
nedostatku domácích pastorů i nekatolické duchovní z jiných dědičných zemí, prokáţou-li se
potřebným vysvědčením.
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 427

218. 1782, březen 13. (dvorský dekret). Zrušení povinnosti nekatolíků platit štólu za vedení
svých matrik katolickým farářům a povinnosti platit učitelům v katolických školách v případě,
ţe jejich děti navštěvují školy protestantské.
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 430

219. 1782, březen 13. (dvorský dekret). Stanovení povinnosti hospodářských úřadů
oznamovat pastorům dvorská či zemská nařízení v záleţitostech nekatolíků.
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 473

220. 1782, březen 13. (dvorský dekret); 1782, březen 29. (guberniální nařízení). Povolení
zřídit další modlitebnu v kaţdé lokalitě, kde bude překročen stanovený limit 100
nekatolických rodin či 500 jednotlivých osob a v kaţdé modlitebně mohou být dvě aţ tři
oratoře.
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 424; Jaksch,1, s. 290-291

221. 1782, březen 16. (nařízení pro Čechy). Zákaz vysílat poddané z království Českého
do ochranovské obce za účelem vzdělávání se v nekatolickém náboţenství.
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 428

222. 1782, březen 18. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř oznamuje všem
představeným řádů arcidiecéze text guberniálního intimátu z 8. března 1782, týkajícího se
zrušení třetích řádů - terciářek.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 157, sg. A 12/16, fol. 210r-v, latinsko-německy);
vydané: Handbuch, 2, s. 272; Jaksch, 6, s. 38; Hempel-Kürsinger, 9, s. 546-547

223. 1782, březen 18. (dvorský dekret). Stanovení povinnosti zkoušet nekatolíky před
hospodářským úřadem či magistrátem jen krátce.
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 452

224. 1782, březen 18. (dvorský dekret); 1782, březen 29. (guberniální nařízení). Povolení
pouţít stavební materiál ze starých a rozpadajících se katolických kostelů při výstavbě
nekatolických modliteben.
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 424; Jaksch, 1, s. 291

225. 1782, březen 19. (dvorský dekret). Stanovení povinnosti krajských úřadů bránit
šarvátkám mezi katolickým a nekatolickým obyvatelstvem.
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 435

226. 1782, březen 20, Praha. Arcibiskup Antonín Petr hrabě Příchovský vydává tzv. „jarní
patent“, určený veškerému světskému a řeholnímu kléru arcidiecéze.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 157, sg. A 12/16, fol. 212r-217r, latinsky)

227. 1782, březen 21. (dvorský dekret). Stanovení povinnosti vkládat kostelní a fundační
kapitál do veřejných fondů.
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 258

166

228. 1782, březen 21. (dvorský dekret). Stanovení povinnosti přizvat ke zkouškám
nekatolíků před hospodářským úřadem nebo magistrátem krajského úředníka v případě, ţe by
došlo ke zbytečným průtahům.
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 452

229. 1782, březen 24. (dvorský dekret). Stanovení povinnosti obeslat v případě zjištění
příprav nekatolíků na tajnou vzpouru nejen krajského hejtmana, ale i dvorskou komoru.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 158

230. 1782, duben 8. (patent pro Čechy). Císař Josef II. vydává patent, jímţ povoluje
(arci)biskupským konsistořím vynášet rozsudky v civilních záleţitostech v první instanci „ex
delegatione summi principis“ s platností od 1. května téhoţ roku.
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 296-297

231. 1782, březen 27. (guberniální nařízení). Stanovení povinnosti pro hraniční kontroly
zabraňovat pronikání protestantských knih na území dědičných zemí.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 396

232. 1782, březen 27. (guberniální nařízení). Stanovení povinnosti pro knihkupce a cizince,
přicházející do dědičných zemí, odevzdat neprodleně všechny zakázané knihy zemské vládě.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 396-397

233. 1782, březen 28. (dvorský dekret). Stanovení postupu v případě dětí nekatolíků, které
se jiţ nechtějí vrátit ke svým zákonným nekatolickým rodičům, nýbrţ chtějí zůstat u osob
katolického vyznání, jimţ byly svěřeny na převýchovu.
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 431

234. 1782, březen 30. (dvorský dekret); 1782, duben 24. (guberniální nařízení). Stanovení
povinnosti předávat nekatolíky, veřejně hanobící katolické náboţenství, za účelem jejich
vyšetřování nikoli kriminálním soudům, nýbrţ hospodářským, popř. krajským úřadům;
výsledek vyšetřování musí být vţdy sdělen zemské vládě.
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 457

235. 1782, březen 31. (dvorský dekret). Zákaz odebírání ţidovských dětí jejich zákonným
rodičům za účelem jejich výchovy v katolické víře do doby, neţ dosáhnou věku, kdy se budou
moci samy rozhodnout, zda chtějí být pokřtěny či nikoliv.
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 432

236. 1782, duben 5. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř oznamuje všem vikářům
arcidiecéze, kteří byli jmenováni duchovenskými komisaři pro záleţitosti nekatolíků, text
guberniálního intimátu z 16. března 1782 s odvoláním na dvorský dekret ze 7. března téhoţ
roku, týkajícího se náplně práce duchovenských komisí a přikládá rovněţ text instrukce o
postupu komisařů vůči osobám, které se budou chtít přihlásit k sektám, vyloučeným ze
zákonem stanovené tolerance jakoţ i osobám, vyznávajícím tolerovaná náboţenství.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 157, sg. A 12/16, fol. 341r-346r, latinsko-německy);
vydané: Jaksch, 5, s. 169-170

237. 1782, duben 5. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř oznamuje veškerému
světskému a řeholnímu kléru arcidiecéze text nedatovaného guberniálního intimátu
s odvoláním na dvorský dekret z 23. března 1782, týkajícího se jmenování dosavadního
děkana při kostele Všech svatých na Praţském hradě Ferdinanda Kindermanna ze Schulsteinu
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proboštem vyšehradské kapituly a s tím spojené otázky, zda zůstane děkanské beneficium u
Všech svatých prozatím neobsazeno.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 157, sg. A 12/16, fol. 322r-v, latinsko-německy)

238. 1782, duben 5. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř zakazuje s odvoláním na
dvorský dekret z 21. března 1782 pronajímat kostelní a fundační jmění k jiným účelům neţ
k jeho vyuţití ve veřejných fundacích.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 157, sg. A 12/16, fol. 323r, latinsky);
vydané: Handbuch, 2, s. 258; Jaksch, 3, s. 208-209; Hempel-Kürsinger, 3, s. 298-299

239. 1782, duben 6. (dvorský dekret). Zákaz udělování kněţského svěcení těm, kteří
neabsolvovali teologický kurs.
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 12-13

240. 1782, duben 6. (dvorský dekret). Pravidla pro nakládání s knihami a jinými předměty,
nalezenými v knihovnách zrušených klášterů.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 302

241. 1782, duben 9. (guberniální nařízení). Povolení pro hraniční kontroly odebírat
podomním obchodníkům protestantské knihy, aby se zabránilo nezákonnému obchodování
s nimi.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 385

242. 1782, duben 10. (dvorský dekret); 1782, duben 23. (guberniální nařízení). Zákaz pro
všechny představené klášterů pouţívat Direktoria a církevní kalendáře, které neprošly
předběţnou cenzurou a nebyly schváleny zemskou vládou.
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 255; Jaksch, 1, s. 523

243. 1782, duben 11. (dvorský dekret). Stanovení povinnosti pro zemské vlády dohlíţet na
projednávání soudních sporů jak katolických tak i nekatolických poddaných dědičných zemí.
Prameny: vydané: Jaksch, 6, s. 228

244. 1782, duben 13. (guberniální nařízení). Stanovení povinnosti pro krajské úřady
dohlíţet na nevměšování se duchovních do prohlídek knih u poddaných.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 421

245. 1782, duben 15. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř nařizuje veškerému
světskému a řeholnímu kléru arcidiecéze s odvoláním na dvorský dekret z 31. srpna 1780
oznamovat lidu s kazatelen veškerá panovnická nařízení a povinnost vést při jednotlivých
farách knihy za účelem opisování jejich úplných textů.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 157, sg. A 12/16, fol. 325r, latinsky);
vydané: Jaksch, 6, s. 320

246. 1782, duben 15. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř zakazuje všem světským i
řádovým emeritním duchovním arcidiecéze působit nadále ve svých funkcích v církevní
správě.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 157, sg. A 12/16, fol. 329r-v, latinsky)

247. 1782, duben 15. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř oznamuje veškerému
světskému a řeholnímu kléru arcidiecéze text guberniálního intimátu z 9. dubna 1782
s odvoláním na dvorský dekret z 26. března téhoţ roku, týkajícího se povolení zařadit husitské
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vyznání mezi tolerovaná vyznání v království Českém s odůvodněním, ţe jejich víra není po
dogmatické stránce tak vzdálena základům katolické víry jako jiná tolerovaná nekatolická
náboţenství a časem mohou být stoupenci husitství přivedeni za pomoci katolických
duchovních zpět ke katolické víře a text guberniálního intimátu z 8. dubna 1782 s odvoláním
na dvorský dekret z 21. března téhoţ roku, týkajícího se povolení vlastních modliteben,
pastorů a učitelů osobám, které se rozhodly ze svobodné vůle přestoupit k luteránství či
jinému tolerovanému náboţenství a poskytnutí příleţitosti obrátit se zpět ke katolické víře
těm, kteří se přihlásili na předepsané lístky jako nekatolíci proti své vůli ze strachu, přinucení
či bludu nebo byli přihlášeni příbuznými bez vlastního vědomí.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 157, sg. A 12/16, fol. 329r-330v, latinsko-německy);
vydané: Jaksch, 5, s. 154-155; týž, 5, s. 170-172

248. 1782, duben 15. (dvorský dekret). Zákaz pro katolické duchovní obracet nekatolíky na
pravou víru (důleţité je znát pouze jejich počet).
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 453

249. 1782, duben 16. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř oznamuje všem
duchovenským komisařům arcidiecéze úryvek z textu nedatovaného guberniálního intimátu
s odvoláním na dvorský dekret z 15. dubna 1782, týkajícího se ponechání platnosti nařízení
ohledně přihlášení se poddaných dědičných zemí k tolerovaným nekatolickým náboţenstvím.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 157, sg. A 12/16, fol. 331r, latinsko-německy);
vydané: Jaksch, 5, s. 90-91

250. 1782, duben 16. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř oznamuje veškerému
světskému a řeholnímu kléru arcidiecéze text guberniálního intimátu z 8. dubna 1782
s odvoláním na dvorský dekret z 28. března téhoţ roku, týkajícího se zabránění v odpadlictví
od katolické víry dětem, které nechtějí vyznávat nekatolickou víru svých rodičů; text
guberniálního intimátu z 12. dubna 1782 s odvoláním na dvorský dekret z 31. března téhoţ
roku, týkajícího se moţnosti vychovávat ţidovské děti v katolické víře a povolit jim přestup
k ţidovskému náboţenství teprve tehdy, aţ budou samy přesvědčeny o správnosti svého
rozhodnutí a výtah z dekretu z 18. března 1782, týkající se přenechání stavebního materiálu ze
starých rozpadlých a nepouţívaných katolických či bývalých protestantských kostelů
protestantským obcím za účelem uspoření nákladů na výstavbu nových modliteben.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 157, sg. A 12/16, fol. 333r-334v, latinsko-německy);
vydané: Handbuch, 2, s. 430-432; Jaksch, 1, s. 291; týž, 5, s. 172-173, 191; HempelKürsinger, 1, s. 600-601

251. 1782, duben 17. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř povoluje s odvoláním na
nejvyšší reskript z 19. prosince 1761 sbírat almuţny ve prospěch obyvatel města
Petrovaradina v Uhrách [dnes Srbsko; pozn. aut.].
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 157, sg. A 12/16, fol. 335r-v, latinsky);
vydané: Jaksch, 1, s. 68

252. 1782, duben 17. (dvorský dekret). Zákaz nutit nekatolíky k vyplňování a podepisování
přihlašovacích lístků k některému z tolerovaných náboţenství za vojenské asistence.
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 453

253. 1782, duben 17. (dvorský dekret). Stanovení povinnosti postupovat vůči tzv. „českým
bratřím“ stejným způsobem jako v případě osob, hlásících se k husitstkému vyznání.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 332
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254. 1782, duben 17. (dvorský dekret); 1782, duben 26. (guberniální nařízení pro Čechy).
Povolení pro protestanty konat nedělní poboţnosti na určitém stále stejném místě aţ do doby
neţ si zřídí vlastní modlitebny, aniţ by pokaţdé museli ţádat o vystavení povolovacího listu.
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 425; Jaksch, 1, s. 93

255. 1782, duben 17. (dvorský dekret); 1782, duben 26. (guberniální nařízení). Stanovení
povinnosti zasílat všechny knihy, které přicházejí na území dědičných zemí z ciziny, jiţ
z hraničních stanic reviznímu úřadu v Praze a povolení pro knihkupce mít na skladě knihy
všech tří tolerovaných náboţenství, které neobsahují uráţky vůči katolickému náboţenství ani
proti státu.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 377, 434

256. 1782, duben 18. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř oznamuje veškerému
světskému a řeholnímu kléru arcidiecéze text guberniálního intimátu z 8. dubna 1782
s odvoláním na dvorský dekret z 26. března téhoţ roku, týkajícího se omezení pravomocí
arcibiskupských a biskupských konsistoří s platností od 1. května 1782, které spočívá ve
vynášení právních rozsudků konsistoří jen jako první instancí; další řízení se přenáší na
Apelační soud a revize případů přísluší Nejvyššímu soudnímu místu. Vynášení rozsudků
v manţelských záleţitostech jiţ nadále neprovádí Řím, nýbrţ biskupové a v případě
pokračujícího právního projednávání sporu či odvolání rozhodují arcibiskupové.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 157, sg. A 12/16, fol. 337r-v, latinsko-německy);
vydané: Handbuch, 2, s. 296-297; Jaksch, 3, s. 153; Hempel-Kürsinger, 2, s. 278-279

257. 1782, duben 18. (dvorský dekret); 1782, květen 6. (guberniální nařízení). Stanovení
povinnosti uvádět v budoucnu u kaţdého díla celé jméno autora a ne jen signaturu, jinak
nebude povolen jeho tisk.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 435

258. 1782, duben 19. (dvorský dekret). Stanovení povinnosti vybírat ke konkursním
zkouškám na obsazení zeměpanských beneficií jen ty nejschopnější examinátory a povinnosti
pro uchazeče o uprázdněná zeměpanská beneficia skládat písemnou zkoušku v rámci
konkursu na jejich obsazení.
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 48

259. 1782, duben 21. Praha. České zemské gubernium vydává cirkulář pro obyvatelstvo
všech krajů arcidiecéze ohledně podmínek přihlašování se k tolerovaným nekatolickým
náboţenstvím.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 157, sg. A 12/16, fol. 347r-348r, německy);
vydané: Handbuch, 2, s. 458; Jaksch, 5, s. 173-174 (dvorský dekret 31.3.1782)

260. 1782, duben 21. (dvorský dekret); 1782, duben 26. (guberniální nařízení). Zveřejnění
řeči papeţe Pia VI., pronesené u příleţitosti jeho návštěvy Vídně dne 19. dubna téhoţ roku.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 99

261. 1782, duben 21. (patent pro Čechy). Císař Josef II. vydává patent, jímţ stanovuje
přísné tresty pro poddané, kteří budou úmyslně zkresleným a mylným způsobem vykládat
obsah Tolerančního patentu a svádět tak ostatní k bludařství.
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 458

262. 1782, duben 22. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř oznamuje všem
duchovenským komisařům arcidiecéze text guberniálního intimátu z 16. dubna 1782
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s odvoláním na dvorský dekret z 31. března téhoţ roku, týkajícího se změn v přihlašování se
obyvatel k tolerovaným nekatolickým náboţenstvím; lidé jsou povinni přihlásit se jmenovitě
k jednomu z tolerovaných náboţenství a ne být jen pouhými nekatolíky a osoby, které vedou
k bludařství svoji rodinu, čeleď či jiné poddané prostřednictvím mylného výkladu
Tolerančního patentu, budou co nejpřísněji potrestány.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 157, sg. A 12/16, fol. 339r-340v, latinsko-německy);
vydané: Jaksch, 5, s. 173-174

263. 1782, duben 22. (dvorský dekret); 1782, květen 14. (guberniální nařízení). Stanovení
povinnosti vyplácet částku 100 zl. jen těm řeholníkům ze zrušených klášterů, kteří se
rozhodnou vstoupit do světského duchovního stavu; pokud vstoupí do jiného nezrušeného
řádu, dostanou pouze příspěvek na ošacení ve výši 60 zl.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 166

264. 1782, duben 25. (dvorský dekret). Přednost při obsazování zeměpanských beneficií
budou mít ti uchazeči, kteří při zkoušce z teologie obdrţeli nejlepší moţnou známku.
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 49

265. 1782, duben 25. (guberniální nařízení). Stanovení povinnosti pro Knižní revizní úřad
zaslat rukopisy, které nesmějí být vytištěny, zpět autorům na jejich vlastní náklady.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 435

266. 1782, duben 26. (dvorský dekret). Stanovení povinnosti projednávat spory mezi
katolíky a nekatolíky před příslušným krajským úřadem.
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 457

267. 1782, duben 26. (guberniální nařízení). Pravidla pro zacházení s nekatolickými
knihami, platná pro hospodářské úřady a vrchnosti.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 378

268. 1782, duben 29. (dvorský dekret); 1782, květen 15. (guberniální nařízení). Stanovení
povinnosti zaslat ordinářům mapy jejich diecézí, do nichţ mají být červenou barvou
vyznačeny značky pro fary, lokální kapelanie, kostely či kaple s beneficiátem „sine cura“ a
kostely či kaple bez duchovního správce; rovněţ má být vyhotovena tabela v diecézi se
nacházejících far, lokálních kapelanií, vikariátů a filiálních kostelů s uvedením počtu rodin a
farníků.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 515-517

269. 1782, květen 6. (nařízení). Stanovení povinnosti věřitelů z dědičných zemí, kteří
vloţili svůj kapitál do některého ze zrušených klášterů, likvidovat pohledávky do tří měsíců
od vydání nařízení u fiskálního úřadu (pokud se jedná o cizince, tak do šesti měsíců).
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 290

270. 1782, květen 7. (dvorský dekret); 1782, květen 17. (guberniální nařízení). Stanovení
povinnosti ţádat o udělení „placitum regium“ i v případě odpustkových breví a propůjček.
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 249; Jaksch, 1, s. 27

271. 1782, květen 8.; 1782, červenec 12. (dvorský dekret). Zákaz pro františkánský a
trinitářský řád pořádat sbírky na vykoupení křesťanů z tureckého zajetí.
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 231
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272. 1782, květen 9. (dvorský dekret). Stanovení povinnosti svézt veškeré cenné zařízení a
bohosluţebné předměty ze zrušených klášterů do Prahy; méně cenné předměty, jejichţ
seznamy vyhotoví ordináři, se rozdělí mezi chudé fary a lokální kapelanie.
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 275

273. 1782, květen 11. (dvorský dekret). Stanovení povinnosti oznamovat volbu
představeného řádu příslušnému generálu v Římě tzv. „notifikačním listem“, který bude
předán zemské vládě a poté zaslán prostřednictvím dvorské kanceláře do Říma.
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 202-203

274. 1782, květen 11. (dvorský dekret). Stanovení povinnosti udělovat dispens snoubencům
v případě překáţek pro uzavření manţelství, způsobených pokrevním příbuzenstvím.
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 298-299

275. 1782, květen 11. (dvorský dekret); 1782, květen 24. (guberniální nařízení). Zákaz
veřejných disputací o bule Unigenitus na vysokých školách ze strany učitelů teologie.
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 241; Jaksch, 1, s. 458-459

276. 1782, květen 14. (dvorský dekret); 1782, červen 1. (guberniální nařízení). Zákaz
osvětlovat kostely, kaple a soukromé domy v době konání poboţností jakoţ i pouţívat hořlavé
látky tamtéţ (papír, len, prkna a latě) z důvodu nebezpečí vzniku poţáru.
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 407-408; Jaksch, 1, s. 265

277. 1782, květen 20. (guberniální nařízení). Zákaz provádět křty a pohřby ze strany
samotných nekatolíků a stanovení povinosti přihlásit se v této záleţitosti u příslušného
katolického duchovního správce.
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 471; Jaksch, 4, s. 188

278. 1782, květen 21. (dvorský dekret); 1782, květen 30. (guberniální nařízení). Stanovení
povinnosti pro krajské úřady zaslat knihy a rukopisy zrušených klášterů zemské vládě, která
vyhotoví jejich katalog (s uvedením, které knihy budou předány knihovnám a které budou
prodány) a zašle jej do Vídně.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 402

279. 1782, květen 23. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř oznamuje veškerému
světskému a řeholnímu kléru arcidiecéze tiskovou chybu v českém vydání arcibiskupského
katechismu z roku 1766, kde má být na straně 238, řádku 8 uvedeno místo slova „smrtedlná“
slovo „nesmrtedlná“; chybu nalezl papeţ Pius VI.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 157, sg. A 12/16, fol. 404r, latinsky)

280. 1782, 23. květen (dvorský dekret); 1782, červen 1. (guberniální nařízení). Zákaz ţádat
Řím o propůjčení duchovenského úřadu bez udělení „placitum regium“ jakoţ i zákaz
ustanovovat bez předběţného zeměpanského souhlasu generálního vikáře či pomocného
biskupa - koadjutora.
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 251; Jaksch, 1, s. 512

281. 1782, květen 31. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř oznamuje veškerému
světskému a řeholnímu kléru arcidiecéze text guberniálního intimátu z 24. května 1782
s odvoláním na dvorský dekret z 11. května téhoţ roku, týkajícího se zákazu veřejných
disputací ohledně buly Unigenitus a povolení biskupům udělovat dispens pro uzavírání sňatků
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mezi snoubenci ve třetím a čtvrtém stupni pokrevního příbuzenství, v ţádném případě však ve
druhém stupni.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 157, sg. A 12/16, fol. 406r-407r, latinsko-německy);
vydané: Handbuch, 1, s. 509; Jaksch, 1, s. 458-459; týž, 2, s. 30

282. 1782, květen 31. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř oznamuje veškerému
světskému a řeholnímu kléru arcidiecéze text guberniálního intimátu z 20. května 1782
s odvoláním na dvorský dekret z 9. května téhoţ roku, týkajícího se svezení všech
devocionálií, parament a ornátů ze zrušených klášterů a kostelů do Prahy a jejich přidělení
chudým farním kostelům a nově zřízeným lokálním kapelaniím.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 157, sg. A 12/16, fol. 408r-409r, latinsko-německy);
vydané: Handbuch, 2, s. 275; Jaksch, 3, s. 311-312; Hempel-Kürsinger, 5, s. 220-221

283. 1782, květen 31. (dvorský dekret). Stanovení povinnosti arcibiskupských a
biskupských konsistoří v dědičných zemích zasílat příslušné zemské vládě zpět originály
oběţníků „in publico-ecclesiasticis“ spolu s jedním opisem.
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 70

284. 1782, červen 1. (patent); 1782, červen 18. (dvorský dekret); 1782, červenec 3.
(guberniální nařízení). Císař Josef II. vydává patent, jímţ zakazuje všem duchovním a členům
řádů z ciziny sbírat almuţny na území dědičných zemí a stanovení trestních sankcí v případě
jeho porušení
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 158, sg. A 12/17, fol. 69r-70v, německy);
vydané: Handbuch, 2, s. 232-234; Jaksch, 1, s. 70-71; Hempel-Kürsinger, 1, s. 114-115

285. 1782, červen 6. (dvorský dekret); 1782, červen 19. (guberniální nařízení). Stanovení
povinnosti klášterům, jimţ je povoleno sbírat almuţny, zvolit si za tím účelem schopné
jedince.
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 234; Jaksch, 1, s. 71

286. 1782, červen 6. (dvorský dekret); 1782, červen 19. (guberniální nařízení). Stanovení
povinnosti oznámit do dvou měsíců ode dne zveřejnění arcibiskupské konsistoři patrony
jednotlivých beneficií a jejich hmotné zabezpečení kvůli řádné evidenci uprázdněných
beneficií.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 269-270

287. 1782, červen 7. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř oznamuje vydání mapy, v níţ
budou zaznamenány nejen hranice diecézí, ale i všechny fary, administratury a lokální
kapelanie a připojuje vzor formuláře, do něhoţ mají být v jednotlivých vikariátech arcidiecéze
zakresleny symboly církevních staveb.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 157, sg. A 12/16, fol. 478r-481r (chybná foliace, latinsky);
vydané: Jaksch. 1, s. 515-517 (dvorský dekret 29.4., guberniální nařízení 15.5.1782)

288. 1782, červen 7. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř oznamuje veškerému
světskému a řeholnímu kléru arcidiecéze text guberniálního intimátu z 22. května 1782
s odvoláním na dvorský dekret z 18. dubna téhoţ roku, týkajícího se zničení všech
arcibiskupských dekretů, monit a regulí, uvedených na indexu zakázaných knih a vztahujících
se zejména k bule In Coena Domini.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 157, sg. A 12/16, fol. 482r-v, latinsko-německy);
vydané: Handbuch, 1, s. 546; Jaksch, 6, s. 315; Hempel-Kürsinger, 1, s. 732-733
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289. 1782, červen 15. (dvorský dekret). Stanovení povinnosti pro ordináře a představené
řádů buď vyškrábat anebo zalepit v kaţdém breviáři bílým papírem všechna místa, týkající se
papeţské moci Řehoře VII. jakoţ i všechna místa, která jsou v rozporu se zeměpanským
nařízením o zákazu spojení řádového duchovenstva s Římem a o generálních konstitucích
řádu kapucínů a františkánů; za nedodrţení nařízení hrozí pokuta ve výši 50 zl. ve prospěch
chudých.
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 241-243; Jaksch,1, s. 335-336

290. 1782, červen 18. (dvorský dekret). Stanovení povinnosti zaznamenat texty všech
zeměpanských nařízení v církevněpolitických záleţitostech, vydaných v době od 14. července
1770 do 8. června 1782, do zvláštní knihy s názvem „K. k. landesfürstliche Verordnungen
und Gesetze in Publico - Ecclesiasticis“; za nedodrţení nařízení hrozí pokuta ve výši 100
dukátů (přiloţen seznam 93 nařízení):
č. 1. 1770, červenec 14. (nařízení Vídeň). Zákaz konání výročních a týdenních trhů o nedělích
a svátcích; hostince mají být během bohosluţeb uzavřeny.
č. 2. 1770, říjen 13. (nařízení Vídeň). Stanovení povinnosti studovat v církevních řádech
podle učebnic, předepsaných pro vídeňskou univerzitu.
č. 3. 1770, listopad 2. (nařízení Vídeň). Stanovení věku pro skládání řeholních slibů na 24 let.
č. 4. 1771, srpen 17. (nařízení Vídeň). Zákaz zřizovat nová bratrstva bez zeměpanského
svolení; jiţ existující mají být vizitována.
č. 5. 1771, srpen 26. (nařízení Vídeň). Potvrzení platnosti amortizačního zákona a stanovení
částky pro řádové duchovní jako jejich jediného majetku ve výši 1500 zl.
č. 6. 1771, srpen 31. (nařízení Vídeň). Zákaz zadluţování se prelátů a představených klášterů
bez vědomí jejich převorů a konventních kapitul.
č. 7. 1771, srpen 31. (nařízení Vídeň). Zákaz vstupu do řádových domů v cizině a zákaz
zasílání temporálií tamtéţ.
č. 8. 1771, srpen 31. (nařízení Vídeň). Okamţité zrušení klášterních ţalářů.
č. 9. 1771, září 4. (nařízení Vídeň). Zákaz vyhotovovat testament pod trestem jeho neplatnosti
jak řádovými tak i světskými duchovními a zákaz povolávat řádového duchovního jako
svědka při vyhotovování testamentu.
č. 10. 1771, září 4. (nařízení Vídeň). Zákaz zasílat peníze duchovním, pobývajícím mimo
dědičné země, jakoţ i řádovým generálům v cizině.
č. 11. 1772, leden 3. (nařízení Vídeň). Povolení začínat představení o nedělích a svátcích aţ o
7. hodině večerní; v době od 9 do 4 hodin odpoledne uzavřít hostince a kavárny, zákaz
provozování hudby, her, projíţděk, veřejných zábavních produkcí aj.
č. 12. 1772, leden 4. (nařízení Vídeň). Stanovení výuky katechismu na dobu od 12 do 3 hodin
odpoledne.
č. 13. 1772, leden 11. (nařízení Vídeň). Povolení účasti diecézních patronů v kostele při mši
svaté jedině na kůru.
č. 14. 1772, únor 22. (nařízení Vídeň). Stanovení povinnosti poddaných ve farnostech mimo
hranice dědičných zemí slavit svátky jako tamní obyvatelstvo.
č. 15. 1772, únor 22. (nařízení Vídeň). Stanovení povinnosti duchovenstva dohlíţet na slavení
svátků, označených v kalendářích, které se do dědičných zemí dostaly z ciziny.
č. 16. 1772, březen 20. (nařízení Vídeň). Zákaz pro řádové duchovní směňovat peníze;
stanovení pravidel pro provozování pivního a vinného šenku v klášterních budovách;
povinnost klášterů postarat se o zaopatření svých členů (strava, ošacení apod.); povinnost
vyhotovití přehled farností, spravovaných řádovými duchovními a zákaz dosazovat cizince do
funkce představeného kláštera nebo provinciála řádu.
č. 17. 1772, duben 11. (nařízení Vídeň). Zákaz procesí, konaných mimo dědičné země,
s výjimkou procesí do Mariazell.
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č. 18. 1772, květen 2. (nařízení Vídeň). Zákaz získávání jiného majetku ze strany řádových
duchovních neţ je částka ve výši 1500 zl., povolená amortizačním zákonem a zákaz
zvýhodňování konventuálů s titulem na úkor ostatních členů řádu.
č. 19. 1772, květen 15. (nařízení Vídeň). Povolení přibrat ke dvěma duchovním na řádových
farách ještě třetího (můţe se jednat i o kaplana na lokálii).
č. 20. 1772, červen 13. (nařízení Vídeň). Stanovení postupu v případě, ţe se nemohou konat
nadační či jiné mše svaté z důvodu jejich velkého počtu a zaneprázdněnosti příslušného faráře
s přihlédnutím k moţnosti přenést tuto povinnost na duchovní v sousedních farnostech.
č. 21. 1772, červenec 18. (nařízení Vídeň). Stanovení části pozůstalosti světského
duchovního, zemřelého bez testamentu („ab intestato“), která připadne kostelu a příbuzným a
povinnost světských kněţí vyhotovovat závěť bez povolení biskupa, a to „ex lege publica“.
č. 22. 1772, červenec 25. (patent Vídeň). Císařovna Marie Terezie vydává patent, jímţ
stanovuje povinnost podepisovat testamenty, vyhotovené řádovými duchovními (nebo na
nichţ se tito spolupodíleli), důvěryhodnými osobami ve lhůtě dvou měsíců.
č. 23. 1773, červen 26. (nařízení Vídeň). Zákaz vybírat tzv. „biskupskou daň“ od poddaných
prostřednictvím řeholního či světského kléru.
č. 24. 1774, září 24. (patent Vídeň). Císařovna Marie Terezie vydává patent, jímţ povoluje
určité diety osobám, zabývajícím se vedením účetnictví v rámci kostelních a bratrských
pokladen.
č. 25. 1775, leden 27. (nařízení Vídeň). Přidělení světských kněţí a zvláště exjezuitů
jednotlivým diecézím a vyuţití jejich schopností podle potřeby v církevní správě nebo
školství.
č. 26. 1775, leden 28. (nařízení Vídeň). Další vysvětlení amortizačního patentu kvůli
podvodům s penězi z almuţen, mší svatých apod.
č. 27. 1775, duben 1. (nařízení Vídeň). Zrušení pokladen řádových provincií a oddělení
majetku řádových domů.
č. 28. 1775, duben 14. (nařízení Vídeň). Zákaz vyhotovovat kvitance klášterů v záleţitostech
jejich majetku, uloţeného ve veřejných fondech.
č. 29. 1775, červen 17. (nařízení Vídeň). Stanovení postupu v případě vraţdy klerika,
spáchané osobou duchovního nebo světského stavu.
č. 30. 1775, červenec 12. (nařízení Vídeň). Stanovení povinnosti představených řádů prokázat
způsob, jímţ byl rozdělen majetek pokladen v provinciích.
č. 31. 1775, srpen 25. (nařízení Vídeň). Předpisy ohledně vojenských duchovních.
č. 32. 1775, září 15. (patent). Císařovna Marie Terezie vydává patent, obsahující předpisy
ohledně udělování azylu.
č. 33. 1775, listopad 25. (patent Vídeň). Císařovna Marie Terezie vydává patent, jímţ
zveřejňuje formuláře výkazu pro rozdělení výtěţků pokladen řádových provincií.
č. 34. 1776, květen 25. (nařízení Vídeň). Stanovení postupu světských komisařů při soudním
uzavírání pozůstalostí osob, které se stravovaly v ţenských klášterech.
č. 35. 1776, červen 15. (nařízení Vídeň). Zrušení tzv. „třetího řádu“ - terciářů.
č. 36. 1776, červen 15. (nařízení Vídeň). Stanovení povinnosti zkoušet uchazeče o vstup do
církevního řádu z veřejného i soukromého církevního práva.
č. 37. 1776, říjen 5. (nařízení Vídeň). Zákaz vyslovovat se uráţlivě o zeměpanských
nařízeních v církevních záleţitostech ze strany duchovenstva.
č. 38. 1776, říjen 5. (nařízení Vídeň). Stanovení povinnosti přijmout závazně pravidla,
obsaţená v díle Synopsis juris ecclesiastici publici & privati od Paula Rieggera [Paul Josef
Riegger, rytíř von Riegger, se narodil 29. června 1705 ve Freiburgu im Breisgau. V rodném
městě vystudoval gymnázium a poté univerzitu, kde byl 19. srpna 1722 promován magistrem
filozofie. 15. července 1733 získal titul doktora práv a téhoţ roku byl jmenován profesorem
přirozeného, lidového a veřejného německého práva a německých dějin na univerzitě
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v Innsbrucku. Na této univerzitě se rovněţ stal osmkrát děkanem právnické fakulty a dvakrát
rektorem. V r. 1753 byl povolán do Vídně jako dvorní rada a profesor církevního práva
s platem ve výši 2500 zl. ročně. Zde se stal rovněţ členem Knižní censurní komise,
profesorem státního a později i kanonického práva na Tereziánské akademii a také referentem
pro záleţitosti duchovenstva při české dvorské kanceláři. 8. ledna 1764 byl Marií Terezií
povýšen do dědičného rytířského stavu , všemi duchovenskými a světskými osobami a
zvláště kláštery.
č. 39. 1776, říjen 25. (nařízení Vídeň). Zákaz zveřejňovat lidu bez vědomí zemské vlády
tištěné písemnosti ordinářů, bydlících v cizině.
č. 40. 1776, říjen 25. (nařízení Vídeň). Stanovení povinnosti světských a řádových
duchovních prokazovat se před přijetím do církevních řádů vysvědčením o sloţení zkoušek
z veřejného církevního a kanonického práva.
č. 41. 1777, září 27. (nařízení Vídeň). Zákaz cestovat osobně do Říma v případě udělování
dispensů (zařizuje ordinář).
č. 42. 1778, leden 23. (nařízení Vídeň). Zákaz cestovat osobně do Říma téţ v případě skrytých
překáţek, bránících uzavření manţelství.
č. 43. 1778, říjen 23. (nařízení Vídeň). Stanovení povinnosti všem klášterům opatřit si dílo
Paula Rieggera Jus canonicum.
č. 44. 1779, únor 27. (nařízení Vídeň). Zákaz udělovat pokuty a tresty všem farářům,
pobývajícím, v cizině, bez vědomí zemské vlády.
č. 45. 1779, červen 26. (patent Vídeň). Císařovna Marie Terezie vydává patent, jímţ stanovuje
povinnost pro představené řádů zaopatřovat své duchovní šatstvem a ostatními potřebnými
věcmi.
č. 46. 1779, červenec 24. (nařízení Vídeň). Zákaz pro kláštery pořádat sbírky v krajích,
v nichţ jsou buď omezeny nebo zcela zakázány.
č. 47. 1779, srpen 28. (patent Vídeň). Císařovna Marie Terezie vydává patent, jímţ ruší
platnost všech smluv, jejichţ prostřednictvím odkazují světské osoby svůj majetek klášteru,
aby z něho mohly být doţivotně vydrţovány.
č. 48. 1779, září 28. (nařízení Vídeň). Stanovení povinnosti řádových duchovních předkládat
své testamenty před jejich podepsáním zemské vládě.
č. 49. 1780, březen 11. (nařízení Vídeň). Stanovení povinnosti farářům oznamovat lidu
všechna jemu určená zeměpanská nařízení a vést o tom zvláštní protokol, do něhoţ čas od
času nahlédne zástupce příslušného krajského úřadu.
č. 50. 1780, květen 27. (nařízení Vídeň). Zákaz přijímat chlapce k řádovému studiu bez
dobrého vysvědčení o absolvování humanitních věd..
č. 51. 1780, červen 24. (nařízení Vídeň). Přísný zákaz pro kláštery sbírat almuţny.
č. 52. 1780, červenec 22. (nařízení Vídeň). Stanovení povinnosti dopravovat zatčené osoby
duchovního stavu k soudním přelíčením za účasti stráţe buď ve voze nebo v nosítkách.
č. 53. 1780, prosinec 17. (nařízení Vídeň). Zákaz pro novice odkazovat v závětech vyšší
částky neţ je 1500 zl..
č. 54. 1781, březen 3. (nařízení Vídeň). Zákaz zasílat stipendia a peníze na mše (mešné) mimo
hranice dědičných zemí.
č. 55. 1781, březen 25. (nařízení Vídeň). Zákaz spojení řeholního kléru s jeho generály a
kláštery v cizině.
č. 56. 1781, březen 26. (nařízení Vídeň). Stanovení povinnosti předkládat veškeré papeţské
buly, breve atd. zemské vládě za účelem udělení placitum regium.
č. 57. 1781, duben 14. (nařízení Vídeň). Zákaz přihlíţení k tzv. „facultas absolvendi casibus
reservatis“, uvedené v zakázané bule In Coena Domini.
č. 58. 1781, květen 4. (nařízení Vídeň). Přísný zákaz buly Unigenitus.
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č. 59. 1781, květen 4. (nařízení Vídeň). Stanovení povinnosti vytrhnout bulu In Coena Domini
ze všech liturgických příruček.
č. 60. 1781, květen 4. (nařízení Vídeň). Stanovení podmínek pro kláštery ve věci propouštění
noviců.
č. 61. 1781, květen 16. (nařízení Vídeň). Zákaz konání procesí s prapory a hudbou.
č. 62. 1781, červen 30. (nařízení Vídeň). Zrovnoprávnění nekatolíků s katolíky s výjimkou
veřejných náboţenských cvičení.
č. 63. 1781, srpen 10. (nařízení Vídeň). Povolení pro obyvatelstvo vlastnit katolické Bible,
schválené Knižní cenzurní komisí.
č. 64. 1781, srpen 21. (nařízení Vídeň). Zákaz ţádat bez zeměpanského souhlasu Řím o
udělení titulu domácího preláta, biskupského notáře a krajského biskupa.
č. 65. 1781 říjen 11. (nařízení Vídeň). Povolení neplatit dědickou daň z částky ve výši 1500
zl., povolené novicům.
č. 66. 1781, říjen 12. (nařízení Vídeň). Zrovnoprávnění v cizině bydlících ordinářů
s tuzemskými a povinnost propůjčovat beneficia jen tuzemským duchovním.
č. 67. 1781, říjen 13. (nařízení Vídeň). Povolení soukromých duchovních cvičení vyznavačům
augsburského a helvetského vyznání jakoţ i nesjednoceným Řekům - oběţník, jímţ se
oznamuje vydání Tolerančního patentu.
č. 68. 1781, říjen 15. (nařízení Vídeň). Povolení pro biskupské notáře a protonotáře neplatit
za udělení titulu bez zeměpanského souhlasu.
č. 69. 1781, říjen 25. (nařízení Vídeň). Přiznání práva ordinářům udělovat dispens téţ
v záleţitostech skrytých překáţek, bránících uzavření manţelství a povinnost doručovat
všechna nařízení v záleţitostech „in publico-ecclesiasticis“ před zveřejněním kléru zemské
vládě kvůli jejich schválení.
č. 70. 1781, listopad 9. (nařízení Vídeň). Povolení pro sekularizované řádové duchovní řídit se
předpisy dědického práva poté, co vystoupí z církevního řádu.
č. 71. 1781, listopad 12. (nařízení Vídeň). Zákaz vysílat poddané z dědičných zemí na studia
do Collegia Germanica v Římě.
č. 72. 1781 listopad 27. (nařízení Vídeň). Stanovení povinnosti nahlíţet na bulu Unigenitus
jako na neexistující.
č. 73. 1781, prosinec 3. (nařízení Vídeň). Stanovení povinnosti předávat Direktoria pro
duchovenstvo pokaţdé Knižní cenzurní komisi a nechat je tisknout výhradně v Rakousích.
č. 74. 1781, prosinec 4. (nařízení Vídeň). Povolení beztrestného návratu náboţenských
emigrantů do roka a do dne zpět do dědičných zemí.
č. 75. 1781, prosinec 18. (nařízení Vídeň). Odpověď kníţete Kounice na bilet papeţského
nuncia Garampiho ohledně vymezení hranic papeţské a světské moci ve věci zeměpanských
nařízení „in publico – ecclesiasticis“.
č. 76. 1782, leden 1. (nařízení Vídeň). Úplné zrušení funkce biskupských notářů s tím, ţe
v případě potřeby mohou biskupové vyuţít jejich pomoci k různým úkolům v rámci církevní
správy.
č. 77. 1782, leden 14. (nařízení Vídeň). Stanovení povinnosti arcibiskupských a biskupských
konsistoří odevzdávat zemské vládě návrhy na zveřejňování písemností „in publico
ecclesiasticis“.
č. 78. 1782, leden 15. (nařízení Vídeň). Stanovení povinnosti pro biskupy řešit záleţitosti
udělování dispensů.
č. 79. 1782, leden 18. (nařízení Vídeň). Stanovení povinnosti ordinářů zveřejňovat kléru
zeměpanská nařízení v plném rozsahu.
č. 80. 1782, únor 20. (nařízení Vídeň). Stanovení povinnosti doručit všem ordinářům
pastýřský list veronského biskupa ohledně odpustků a poboţnůstkářství za účelem vyhotovení
jeho kopie.
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č. 81. 1782, únor 24. (nařízení Vídeň). Zrušení ţenských třetích řádů - terciářek.
č. 82. 1782, březen 26. (nařízení Vídeň). Ponechat pravomoc arcibiskupské konsistoře jako
první instance v civilněprávních záleţitostech; od 1. května 1782 však postupovat další
projednávání záleţitostí Apelačnímu soudu a revizi procesů Nejvyššímu soudnímu místu.
č. 83. 1782, březen 31. (nařízení Vídeň). Stanovení povinnosti zacházet s ţidovskými dětmi,
které se jiţ nechtějí vrátit kvůli ţidovskému náboţenství ke svým rodičům, podle stejných
předpisů, platných pro děti jiných nekatolických rodičů.
č. 84. 1782, duben 10. (nařízení Vídeň). Zákaz pro představené klášterů pouţívat Direktoria
nebo církevní kalendáře, neschválené zemskou vládou.
č. 85. 1782, duben 25. (nařízení Vídeň). Při obsazování zeměpanských beneficií dávat
přednost uchazečům, kteří obdrţeli ve zkoušce z teologie nejlepší moţnou známku.
č. 86. 1782, květen 2. (nařízení Vídeň). Stanovení povinnosti udělit nové placitum regium
v souvislosti s exempcemi klášterů a nadací.
č. 87. 1782, květen 11. (nařízení Vídeň). Zákaz vést jakékoli disputace o bule Unigenitus a
studentům teologie se o ní zmínit co nejstručněji.
č. 88. 1782, květen 14. (nařízení Vídeň). Zákaz nadbytečné výzdoby, okázalosti a osvětlení
v kostelích a kaplích jakoţ i v soukromých domech, slouţících k večerním poboţnostem.
č. 89. 1782, květen 17. (nařízení Vídeň). Stanovení povinnosti předčítat lidu s kazatelny
všechna zeměpanská nařízení.
č. 90. 1782, květen 23. (nařízení Vídeň). Zákaz ţádat Řím o udělování duchovenských
hodností; za tím účelem musí být ustanoven ordináři jeden generální vikář nebo biskupkoadjutor.
č. 91. 1782, květen 31. (nařízení Vídeň). Stanovení povinnosti arcibiskupských a biskupských
konsistoří zasílat zemské vládě kromě originálu oběţníku o zveřejnění zeměpanského nařízení
téţ jeden opis.
č. 92. 1782, červen 6. (nařízení Vídeň). Stanovení povinnosti oznamovat zemské vládě příjmy
jednotlivých beneficií.
č. 93. 1782, červen 8. (nařízení Vídeň). Instrukce ohledně vysvětlení postupu v případě
udělování dispensů za účelem uzavření manţelství a rozvodu v případě nekatolíků.
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 70-189

291. 1782, červen 22. (dvorský dekret); 1782, červenec 13. (guberniální nařízení). Povolení
pro knihtiskaře v dědičných zemích vydávat nekatolické modlitební knihy a kancionály,
schválené konsistoří v Těšíně a povolené cenzurou, jejichţ názvy jsou uvedeny v přiloţeném
seznamu (1. vydání Bible podle Hallischena či Lemgorera; 2. tzv. „malý“ Katechismus; 3.
tzv. „velký“ Katechismus; 4. vedení církevní agendy pro konfese, příbuzné helvetské; 5.
Heidelberský Katechismus; 6. Arndischovy Modlitební knihy; 7. Kancionál od Weiseho a
Zollikofera; 8. Cythara Sanctorum aneb Ţalmy a Pisni duchowni, Lipsko 1737; 9. nové
Kancionály, zavedené na území Hannavska, Würtemberska, Hannoverska, Brunšvicka,
Hessenska, Holštýnska, Brém a Dortmundu; 10. Kancionál, pouţívaný při bohosluţbách
v Prusku od roku 1780).
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 378-379

292. 1782, červen 24. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř nařizuje veškerému
světskému a řeholnímu kléru arcidiecéze s odvoláním na dvorský dekret z 31. května 1782
zasílat tři exempláře kaţdého panovnického nařízení „in publico – ecclesiasticis“ vikářům,
kteří jejich převzetí potvrdí na zadní straně kaţdého z nich vlastnoručním podpisem; jeden
exemplář bude uloţen v kaţdém vikářském archivu, zbylé dva budou odeslány na konsistoř,
kde bude jeden exemplář slouţit pro potřeby kanceláře a druhý doručen českému zemskému
guberniu.
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Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 157, sg. A 12/16, fol. 484r, latinsky);
vydané: Handbuch, 2, s. 70; Jaksch, 6, s. 327; Hempel-Kürsinger, 10, s. 162-163

293. 1782, červen 27. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř oznamuje veškerému
světskému a řeholnímu kléru arcidiecéze text guberniálního intimátu z 8. června 1782
s odvoláním na dvorský dekret ze 17. června téhoţ roku, týkajícího se způsobu oznamování
panovnických nařízení na venkově, jejichţ zveřejnění stvrdí vlastnoručními podpisy rychtář a
dva příseţní a všechna zeměpanská nařízení jsou faráři povinni oznamovat lidu s kazatelny
v kostele.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 157, sg. A 12/16, fol. 486r-v, latinsko-německy);
vydané: Handbuch, 2, s. 70-189; Jaksch, 6, s. 326-327; Hempel-Kürsinger, 5, s. 142-143

294. 1782, červen 28. (dvorský dekret); 1782, červenec 8. (guberniální nařízení). Zákaz pro
kláštery propůjčovat bez souhlasu zemské vlády tzv. „titulus mensae“ osobám, které
vstoupily do světského duchovního stavu.
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 190; Jaksch, 6, s. 119

295. 1782, červenec 8. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř oznamuje veškerému
světskému a řeholnímu kléru arcidiecéze text guberniálního intimátu z 1. července 1782
s odvoláním na dvorský dekret z 26. března téhoţ roku, týkajícího se zavedení konkursů při
obsazování uprázdněných zeměpanských beneficií jakoţ i soukromých far, patřících
vrchnosti.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 158, sg. A 12/17, fol. 60r-v, latinsko-německy);
vydané: Jaksch, 3, s. 585-586; týž, 3, s. 586

296. 1782, červenec 8. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř oznamuje veškerému
světskému a řeholnímu kléru arcidiecéze s odvoláním na nedatovaný guberniální intimát
změnu v placení za varhanní party v českém (1 zl.) a německém jazyce (30 kr.).
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 158, sg. A 12/17, fol. 62r, latinsky)

297. 1782, červenec 12. (dvorský dekret); 1782, červenec 24. (guberniální nařízení). Zákaz
pro členy třetích řádů - trinitářů sbírat almuţny vzhledem k jejich nízkému, pevně
stanovenému počtu (pouze 15 členů).
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 71-72

298. 1782, červenec 12. (dvorský dekret); 1782, 24. srpen (patent pro Čechy). Stanovení
podmínek pro ţádost o delegovanou soudní pravomoc pro arcibiskupa či biskupa, zasílanou
do Říma a pro jmenování tzv. „delegovaného soudce“.
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 297

299. 1782, červenec 13. (dvorský dekret). Stanovení povinnosti potrestat řádové
představené, kteří budou i přes výslovný zeměpanský zákaz přijímat do svých klášterů nebo
přestupovat jiné zeměpanské zákony.
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 225; 8, s. 576

300. 1782, červenec 15. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř oznamuje všem
představeným církevních řádů arcidiecéze text guberniálního intimátu z 8. července 1782
s odvoláním na dvorský dekret z 28. června téhoţ roku, týkajícího se práva udělovat tzv.
„titulus mensae“ řeholníkům ze zrušených klášterů, kteří vstoupí do řad světského kléru;
udělení však musí předcházet podání ţádosti příslušného kláštera u zeměpanského úřadu.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 158, sg. A 12/17, fol. 64r-v, latinsko-německy);
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vydané: Handbuch, 2, s. 190; Jaksch, 6, s. 119; Hempel-Kürsinger, 9, s. 562-563

301. 1782, červenec 17. (dvorský dekret). Zákaz skládat věčné sliby před dosaţením
příslušného věku a zákaz vysílat novice do klášterů v cizině.
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 226-227

302. 1782, červenec 18. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř oznamuje veškerému
světskému a řeholnímu kléru arcidiecéze text guberniálního intimátu ze 3. července 1782
s odvoláním na dvorský dekret z 15. června téhoţ roku, týkajícího se zalepení pasáţe o
papeţské moci, začínající slovy „Contra Henrici Imperatoris impios conatus ...“, v Breviáři
papeže Řehoře VII. bílým papírem; za kaţdý exemplář s nezalepenou pasáţí bude udělena
pokuta ve výši 50 zl.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 158, sg. A 12/17, fol. 66r-67v, latinsko-německy);
vydané: Handbuch, 2, s. 241-243; Jaksch, 1, s. 335-336

303. 1782, červenec 18. (dvorský dekret). Povolení pro jeptišky, které ještě nesloţily nové
sliby, vystoupit z duchovního stavu.
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 274

304. 1782, červenec 19. (dvorský dekret). Osvobození far pod panovnickým patronátem od
placení některých tax.
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 428

305. 1782, červenec 22. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř nabádá veškerý světský a
řeholní klérus arcidiecéze s odvoláním na patent Josefa II. z 1. června 1782 zadrţovat všechny
osoby z řad světského i řeholního kléru z ciziny, sbírající na území dědičných zemí almuţny.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 158, sg. A 12/17, fol. 68r, latinsko-německy);
vydané: Handbuch, 2, s. 232-234; Jaksch, 1, s. 70-71; Kopiář: Hempel-Kürsinger, 1, s. 114-115

306. 1782, červenec 22. (nařízení pro Čechy). Stanovení povinnosti pro místní vrchnosti
podepisovat kvitance na výsluţné pro řeholníky a jeptišky ze zrušených klášterů, neboť jsou
vydávány jako důkaz o tom, ţe penzionované osoby jsou stále ještě naţivu.
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 273

307. 1782, červenec 23. (dvorský dekret); 1782, srpen 7. (guberniální nařízení).
Osvobození listin, zasílaných do dědičných zemí papeţským úřadem „Poenitentiaria“, od
udělování placitum regium; všechny ostatní papeţské listiny však musí být zemskou vládou
označeny slovem „Exequatur“.
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 252; Jaksch, 1, s. 459

308. 1782, červenec 24. (guberniální nařízení). Předpisy pro pochovávání nekatolíků.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 234

309. 1782, červenec 26. (dvorský dekret). Stanovení povinnosti krajských úřadů podat
příslušným církevním úřadům zprávu v případě stíţnosti na duchovního správce kvůli
zanedbávání povinností či přijímání vyšších štolových poplatků neţ je stanoveno a v případě
neuspokojivého výsledku postoupit stíţnosti k vyřízení zemské vládě.
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 254
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310. 1782, srpen 2. (dvorský dekret). Udělení povolení veřejným notářům, registrátorům a
expeditorům při zeměpanských úřadech, sekretářům krajských úřadů a syndikům v krajských
městech vidimovat papeţské buly, breve a jiné písemnosti.
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 250

311. 1782, srpen 5. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř oznamuje všem představeným
církevních řádů arcidiecéze text guberniálního intimátu z 27. července 1782 s odvoláním na
dvorský dekret ze 13. července téhoţ roku, týkajícího se příkladného potrestání kvardiána
františkánského kláštera v rakouském Fridau Policarpa Löflera, který porušil zeměpanské
zákony a přijal několik uchazečů o vstup do tohoto kláštera.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 158, sg. A 12/17, fol. 158r-v, latinsko-německy);
vydané: Jaksch, 4, s. 254-255

312. 1782, srpen 7. (nařízení pro Čechy). Stanovení povinnosti konfirmovat pastory
prostřednictvím stávajících protestantských konsistoří a pokud tyto někde ještě neexistují, tak
konsistoří v Těšíně či v Uhrách.
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 427

313. 1782, srpen 10. (dvorský dekret). Zákaz udělování kněţského svěcení uchazečům z řad
řeholního kléru, kteří neabsolvovali teologický kurs.
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 13

314. 1782, srpen 10. (dvorský dekret). Stanovení povinnosti zaslat příslušné duchovenské
komisi v rámci vypracování statistického přehledu světského a řeholního kléru v jednotlivých
diecézích k poslednímu červenci r. 1782 do 14 dnů od zveřejnění dekretu ještě přehled o
duchovních, kteří z diecéze odešli či zemřeli.
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 195-196

315. 1782, srpen 16. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř povoluje s odvoláním na
nejvyšší reskript z 19. prosince 1761 sbírat almuţny ve prospěch obyvatel města Ţacléře a vsí
Neškaredic a Úmonína, postiţených poţárem.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 158, sg. A 12/17, fol. 160r-v, latinsky);
vydané: Jaksch, 1, s. 68

316. 1782, srpen 17. (guberniální nařízení). Stanovení povinnosti pro ordináře, krajské
úřady a místní vrchnosti nepovolovat bez souhlasu Vídně zřizování ţádných nových bratrstev
a neponechávat stávajícím bratrstvům ţádné finanční přebytky; pokud budou nalezeny, budou
pouţity na zboţné účely.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 341

317. 1782, srpen 17. (dvorský dekret); 1782, srpen 28. (guberniální nařízení). Stanovení
povinnosti pro hospodářské úřady dbát na dodrţování zákazu shromaţďování příliš velkého
počtu nekatolíků na pohřbech jejich souvěrců.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 234

318. 1782, srpen 19. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř nařizuje všem vikářům
arcidiecéze s odvoláním na dvorský dekret ze 4. července 1782 předvolat na svůj úřad
všechny exjezuity (s výjimkou profesorů, působících v duchovní správě a při vzdělávání
mládeţe) a podrobit je písemné zkoušce z dogmatiky, pastorace, morální teologie a
kanonického práva, aby se zjistily jejich schopnosti pro zastávání pastýřského úřadu;
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výsledky zkoušek jednotlivých kandidátů zaznamenají vikáři do přiloţené tabulky, kterou
zašlou do 14 dnů na konsistoř.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 158, sg. A 12/17, fol. 162r-v, latinsky);
vydané: Jaksch, 3, s. 5

319. 1782, srpen 19. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř oznamuje veškerému
světskému a řeholnímu kléru arcidiecéze text guberniálního intimátu z 1. července 1782
s odvoláním na dvorský dekret ze 14. května téhoţ roku, týkajícího se odstranění všech
přebytečných ozdob, skvostů a osvětlení z kostelů, kaplí a soukromých domů jakoţ i prken,
papírových, lněných a jiných snadno vznětlivých předmětů s odůvodněním, ţe se návštěvníci
kostelů vystavují očividnému nebezpečí ohně; zakázány jsou rovněţ návštěvy večerních
poboţností v soukromých domech poblíţ stájí, seníků a stodol s uskladněnou slámou, kde by
díky osvětlení mohlo rovněţ dojít ke vzniku poţáru.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 158, sg. A 12/17, fol. 164r-v, latinsko-německy);
vydané: Handbuch, 2, s. 407-408; Jaksch, 1, s. 265; Hempel-Kürsinger, 1, s. 542-543

320. 1782, srpen 19. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř povoluje s odvoláním na
dvorský dekret z 2. srpna 1782 registrátorům, expeditorům a sekretářům krajských úřadů
jakoţ i městským syndikům vidimovat kromě notářů papeţské buly, breve a jiné dokumenty.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 158, sg. A 12/17, fol. 166r, latinsky);
vydané: Handbuch, 2, s. 250; Jaksch, 6, s. 367-368; Hempel-Kürsinger, 10, s. 190-191

321. 1782, srpen 19. (dvorský dekret); 1782, srpen 28. (guberniální nařízení pro Čechy).
Rozšíření udělování tzv. „placitum regium“ i na odpustková breve, o něţ zaţádají světské
fary a soukromé osoby.
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 249-250; Jaksch, 1, s. 27

322. 1782, srpen 22. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř oznamuje všem představeným
církevních řádů arcidiecéze text guberniálního intimátu ze 13. července 1782 s odvoláním na
dvorský dekret z 18. června téhoţ roku, týkajícího se zaznamenávání všech zeměpanských
nařízení „in publico – ecclesiasticis“ v plném znění v klášterech do zvláštních knih k tomu
účelu zavedených a jejich kaţdoročního předčítání celému osazenstvu kláštera se
zaznamenáním data, kdy se tak stalo [při nedodrţení nařízení hrozila pokuta ve výši 100 zl. ve
prospěch chudobinců, pozn. aut.].
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 158, sg. A 12/17, fol. 168r-169r, latinsko-německy);
vydané: Handbuch, 2, s. 190; Jaksch, 6, s. 327-338; Hempel-Kürsinger, 5, s. 220-221

323. 1782, srpen 22. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř oznamuje veškerému
světskému a řeholnímu kléru arcidiecéze text guberniálního intimátu ze 17. srpna 1782
s odvoláním na dvorský dekret z 10. srpna téhoţ roku, týkajícího se zaslání konsignací na
konsistoř ze strany biskupů a představených klášterů ohledně počtu světských a řádových
duchovních v diecézích a řádových domech k poslednímu červenci 1782 včetně uvedení
zemřelých duchovních a těch, kteří z diecéze či kláštera odešli.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 158, sg. A 12/17, fol. 170r-171r, latinsko-německy);
vydané: Jaksch, 4, s. 365

324. 1782, srpen 23. (dvorský dekret). Stanovení postupu v případě dalšího vyuţití
sakrálních předmětů ze zrušených klášterů.
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 275-276
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325. 1782, srpen 23. (dvorský dekret). Povolení pro děti nekatolického vyznání opustit
školu v době, kdy se zde koná výuka katolického náboţenství.
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 425

326. 1782, srpen 23. (dvorský dekret). Povolení nedosazovat ke škole nekatolického učitele
v lokalitě, kde je jiţ ustanoven učitel katolický.
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 426

327. 1782, srpen 26. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř oznamuje veškerému
světskému a řeholnímu kléru arcidiecéze text guberniálního intimátu ze 17. srpna 1782
s odvoláním na dvorský dekret ze 17. srpna téhoţ roku, týkajícího se revize finančních
prostředků bratrstev a rozdělení přebytečných peněz mezi chudé či na jiné zboţné účely.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 158, sg. A 12/17, fol. 172r, latinsko-německy);
vydané: Jaksch, 1, s. 340-341; Hempel-Kürsinger, 1, s. 702-703

328. 1782, srpen 26. (dvorský dekret). Stanovení povinnosti vyhlašovat konkurs na všechny
neobsazené zeměpanské fary.
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 49

329. 1782, srpen 26. (dvorský dekret). Stanovení povinnosti ordinářů ţádat vládu o formulář
pro udělení tzv. „placitum regium“ jak v originále tak i opise, který bude uloţen v registratuře
a uvést i datum jejich převzetí.
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 252

330. 1782, srpen 26. (dvorský dekret). Zákaz oznamovat Římu uprázdnění biskupského
stolce v dědičných zemích.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 324

331. 1782, srpen 26. (dvorský dekret). Stanovení povinnosti pro biskupy ohlašovat zemské
vládě kaţdou závadnou knihu, která se objeví na území jejich diecéze, a t i přesto, ţe obdrţeli
od papeţe dispens na povolování četby zakázaných knih.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 405

332. 1782, srpen 26. (dvorský dekret). Zrušení povolení pro ordináře udělovat dispens
v přesně stanovených případech, které papeţský stolec zahrnul do textu buly In Coena
Domini.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 459

333. 1782, srpen 26. (dvorský dekret). Stanovení povinnosti vyplatit propuštěným novickám
ze zrušených klášterů hotovost ve stejné výši, jakou s sebou přinesly při vstupu do kláštera, a
to z majetku těchto klášterů.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 558

334. 1782, srpen 28. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř nařizuje veškerému světskému
a řeholnímu kléru arcidiecéze oznámit lidu konání a průběh třídenních poboţností u
příleţitosti oslav svátku českého kníţete a zemského patrona sv. Václava ve všech praţských
světských i řádových kostelích.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 158, sg. A 12/17, fol. 174r-v, latinsky)

335. 1782, srpen 28. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř nařizuje veškerému světskému
a řeholnímu kléru arcidiecéze s odvoláním na dvorský dekret z 19. srpna 1782 deponovat
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všechna breve ohledně odpustků a privilegií pro kostely a oltáře, adresovaná jednotlivým
osobám, na příslušném vikářském úřadě.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 158, sg. A 12/17, fol. 176r-v, latinsky);
vydané: Jaksch, 1, s. 27

336. 1782, srpen 29. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř nařizuje všem vikářům
arcidiecéze, aby jí zaslali vyplněné dotazníky ohledně zabezpečení duchovní správy a
bohosluţeb ve městech a městečkách jednotlivých vikariátů.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 158, sg. A 12/17, fol. 178r-v, latinsky)

337. 1782, srpen 30. Vídeň. Císař Josef II. vydává patent, jímţ se ruší povinnost uzavírání
tzv. „zásnubních smluv“ mezi snoubenci před uzavřením sňatku.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 158, sg. A 12/17, fol. 298r-299r, německy);
vydané: Handbuch, 2, s. 299-300; Jaksch, 2, s. 72-73

338. 1782, srpen 30. Vídeň. Císař Josef II. vydává patent ohledně majetku řádových
duchovních a jeptišek ze zrušených klášterů, kteří jiţ nevstoupí do ţádného kláštera.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 158, sg. A 12/17, fol. 429r-430r, německy);
vydané: Handbuch, 2, s. 220-221; Jaksch, 2, s. 208; Hempel-Kürsinger, 6, s. 392-393

339. 1782, srpen 31. (dvorský dekret). Stanovení povinnosti farností v případě nákupu
devocionálií ze zrušených klášterů nahlásit tuto skutečnost duchovenským komisařům.
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 275

340. 1782, září 1. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř nařizuje veškerému světskému a
řeholnímu kléru arcidiecéze nepokládat za kanonické překáţky uzavření manţelství
příslušnost snoubenců do jiné farnosti neţ se koná sňatek a oznamuje vydání knihy Konfessy
katholická, aneb Wyznáni prawé Wiry od Jakuba Horčického.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 158, sg. A 12/17, fol. 246r-v, latinsky)

341. 1782, září 1. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř nařizuje veškerému světskému a
řeholnímu kléru arcidiecéze s odvoláním na dvorské dekrety z 16. června 1782 a z 5. dubna
téhoţ roku udělovat svátosti křtu a manţelství nekatolíkům v království Českém a ve Slezsku
v českém nebo německém jazyce podle zvyklostí.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 158, sg. A 12/17, fol. 248r, latinsky);
vydané: Jaksch, 4, s. 188-196

342. 1782, září 2. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř oznamuje veškerému světskému
a řeholnímu kléru arcidiecéze text guberniálního intimátu z 24. dubna 1782 s odvoláním na
dvorský dekret ze 6. dubna téhoţ roku, týkajícího se zákazu svěcení jáhnů na kněze dříve, neţ
předloţí vysvědčení o absolvování celého teologického kurzu na univerzitě nebo v lyceu a
text guberniálního intimátu z 28. srpna 1782 s odvoláním na dvorský dekret z 6. dubna téhoţ
roku, týkajícího se rozšíření platnosti výše uvedeného zákazu téţ na svěcení na řádové kněze.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 158, sg. A 12/17, fol. 250r-251r, latinsko-německy);
vydané: Jaksch, 4, s. 533; týž, 4, s. 534; Hempel-Kürsinger, 10, s. 310-311

343. 1782, září 4. Praha. Arcibiskup Antonín Petr hrabě Příchovský vydává patent
ohledně uctění památky sv. Václava s uvedením programu svatováclavských oslav, které se
budou konat v hlavním městě Praze v době od 28. září do 5. října 1782.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 158, sg. A 12/17, fol. 262r-264r, česky; fol. 265r-267r,
německy)
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344. 1782, září 9. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř oznamuje veškerému světskému
a řeholnímu kléru arcidiecéze text guberniálního intimátu z 31. srpna 1782 s odvoláním na
dvorský dekret z 24. srpna téhoţ roku, týkajícího se zrušení slavnostní přísahy na Evangeliář
v kostele při přijímání nových členů bratrstev.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 158, sg. A 12/17, fol. 252r-v, latinsko-německy);
vydané: Handbuch, 2, s. 405; Jaksch, 2, s. 128; Hempel-Kürsinger, 3, s. 34-35

345. 1782, září 10. (dvorský dekret). Zákaz pro všechny duchovní provádět jakékoli
transakce s majetkem, neboť tento je určen k přesně vymezeným účelům.
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 256-257

346. 1782, září 11. Vídeň. Císař Josef II. vydává patent ohledně zrušení platnosti všech
biskupských exempcí (jimiţ byly vyňaty obce, kláštery, řádové i světské duchovní osoby
z pravomoci biskupů) ve formě bul, breví či jiných listin a jejich zaslání v podobě originálu či
opisu nejpozději do 1. listopadu 1782 zemské vládě.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 158, sg. A 12/17, fol. 310r-311v, německy);
vydané: Handbuch, 2, s. 193-194; Jaksch, 2, s. 217-218; Hempel-Kürsinger, 3, s. 168-169

347. 1782, září 12. (dvorský dekret). Stanovení pravidel pro krajské úřady ohledně zřizování
nových far.
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 375-377

348. 1782, září 13. (dvorský dekret). Zákaz sbírat almuţny pro řeholníky, kteří neobdrţí
výslovné povolení k této činnosti.
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 234-235

349. 1782, září 14. (dvorský dekret); 1782, září 21. (guberniální nařízení). Zákaz svěcení na
vyšší stupně a vypovězení cizích duchovních ze země.
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 13; Jaksch, 1, s. 72

350. 1782, září 14. (dvorský dekret); 1782, říjen 9. (guberniální nařízení). Povolení
tisknout na území dědičných zemí bohosluţebné knihy a učebnice protestantských
denominací, které obsahují pravdy výhradně protestantského učení.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 379

351. 1782, září 16. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř oznamuje veškerému světskému
a řeholnímu kléru arcidiecéze text guberniálního intimátu z 2. září 1782 s odvoláním na
dvorský dekret z 23. srpna téhoţ roku, týkajícího se prodeje cenných předmětů ze zrušených
klášterů nezrušeným klášterům a prelaturám, méně cenných pak malým kostelům či kaplím;
výtěţek z prodeje náleţí vţdy Náboţenskému fondu.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 158, sg. A 12/17, 254r-v, latinsko-německy);
vydané: Jaksch, 3, s. 313-314

352. 1782, září 16. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř oznamuje veškerému
světskému a řeholnímu kléru arcidiecéze text guberniálního intimátu ze 4. září 1782
s odvoláním na dvorský dekret ze 17. srpna téhoţ roku, týkajícího se příkladného potrestání
faráře z Krut, který odepřel pohřeb dvouletému nekatolickému chlapci, na hřbitově hrubě
fyzicky napadl jeho rodiče a na úřadě krajského hejtmana opakovaně slovně napadl nejen
nekatolíky, ale i samotný Toleranční patent.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 158, sg. A 12/17, fol. 256r-v, latinsko-německy)
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353. 1782, září 16. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř oznamuje veškerému světskému
a řeholnímu kléru arcidiecéze text guberniálního intimátu z 2. září 1782 s odvoláním na
dvorský dekret z 26. srpna téhoţ roku, týkajícího se konkursů na uprázdněná beneficia.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 158, sg. A 12/17, fol. 258r-v, latinsko-německy);
vydané: Jaksch, 3, s. 586-587; Hempel-Kürsinger, 2, s. 208-209

354. 1782, září 16. (dvorský dekret). Prohlášení papeţských svobod, udělených klášterům
paulánů na území dědičných zemí, za neplatné.
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 195

355. 1782, září 16. (dvorský dekret); 1782, září 25. (guberniální nařízení). Stanovení
povinnosti zalepit místo „in Lectio Nocturno II. in Festo S. Benonis“ od slovního spojení
„Exorto nimirum Schismat etc.“ aţ k „interfuit & subscripsit“ ve všech exemplářích Breviáře
papeže Řehoře VII. bílým papírem; pokud bude u někoho nalezen nezalepený exemplář,
bude potrestán peněţitou pokutou.
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 243-244; Jaksch, 1, s. 336-337

356. 1782, září 16. (dvorský dekret); 1782, září 25. (guberniální nařízení). Stanovení
povinnosti nahlásit do dvou měsíců ode dne zveřejnění všechny mešní, hudební, růţencové a
jiné fundace a jejich hmotné zabezpečení.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 270

357. 1782, září 21. (dvorský dekret); 1782, říjen 12. (guberniální nařízení). Pravidla,
zabraňující pronikání zakázaných (zejména protestantských) knih na území dědičných zemí.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 397-398

358. 1782, září 23. (dvorský dekret). Zákaz konání společných shromáţdění opatů
cisterciáckých klášterů.
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 205

359. 1782, září 23. (dvorský dekret); 1782, říjen 2. (guberniální nařízení). Zrušení všech
bratrstev terciářů při řádu františkánů.
Prameny: vydané: Jaksch, 6, s. 38

360. 1782, září 26. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř oznamuje veškerému
světskému a řeholnímu kléru arcidiecéze text instrukce ohledně udílení svátosti křtu a
manţelství nekatolíkům, resp. reformovaným a stoupencům helvetského vyznání, v českém
nebo německém jazyce.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 158, sg. A 12/17, fol. 260r-v, latinsky);
vydané: Jaksch, 4, s. 196-197 (dvorský dekret 16.8., guberniální nařízení 14.9.1782)

361. 1782, září 28. (dvorský dekret). Stanovení povinnosti pro zemské vlády konfirmovat
v případě neexistence protestantské konsistoře pastory.
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 428

362. 1782, září 30. (dvorský dekret); 1782, říjen 9. (guberniální nařízení). Zákaz uvádět
v platnost ze strany ordinářů nové svátky a poboţnosti bez zeměpanského souhlasu, a to i
přesto, ţe byla v této záleţitosti vydána řádná papeţská listina.
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 251; Jaksch, 1, s. 459-460
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363. 1782, září 30. (patent). Císař Josef II. vydává patent, jímţ stanovuje povinnost pro
duchovní správce opakovaně připomínat s kazatelen čeledínům zákaz navštěvovat o nedělích
a svátcích hostince bez souhlasu jejich hospodářů.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 503

364. 1782, říjen 1. (nařízení pro Čechy). Zákaz přijímat novice do klášterů ţebravých řádů.
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 225

365. 1782, říjen 3. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř oznamuje veškerému světskému
a řeholnímu kléru arcidiecéze text guberniálního intimátu z 25. září 1782 s odvoláním na
dvorský dekret z 16. září téhoţ roku, týkajícího se vymazání nebo zalepení pasáţe ohledně
Officia sv. Benona, začínající slovy „exorto nimirum diro schismate“ a končící „interfuit &
subscripsit“ ve všech Breviářích; kaţdý nalezený exemplář s neodstraněnou pasáţí bude
zabaven a jeho vlastník zaplatí peněţitou pokutu.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 158, sg. A 12/17, fol. 289r-v, latinsko-německy);
vydané: Handbuch, 2, s. 243-244; Jaksch, 1, s. 336-337; Hempel-Kürsinger, 1, s. 682-683

366. 1782, říjen 3. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř oznamuje všem představeným
církevních řádů arcidiecéze text guberniálního intimátu z 25. září 1782 s odvoláním na
dvorský dekret ze 14. září téhoţ roku, týkajícího se prodlouţení platnosti zákazu přijímat
novice do řádů a zákazu zastavení všech svěcení do vyšších stupňů ve všech diecézích aţ do
doby, neţ bude spolehlivě zjištěn celkový počet duchovních v církevní správě, aby mohli být
přiděleni podle potřeby k jednotlivým beneficiím.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 158, sg. A 12/17, fol. 291r-v, latinsko-německy);
vydané: Handbuch, 2, s. 13;: Jaksch, 4, s. 534

367. 1782, říjen 4. (dvorský dekret); 1782, říjen 12. (guberniální nařízení). Povolení pro
trafikanty prodávat tabák o nedělích a svátcích, ale aţ po skončení bohosluţeb a v ne zcela
otevřených krámech.
Prameny: vydané: Jaksch, 6, s. 9

368. 1782, říjen 5. (patent). Císař Josef II. vydává patent, jímţ zakazuje prodávat, směňovat
nebo darovat jakoukoli část duchovního či kostelního movitého nebo nemovitého majetku bez
souhlasu zemské vlády.
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 221-223

369. 1782, říjen 5. (patent); 1782, říjen 19. (guberniální nařízení). Císař Josef II. vydává
patent, jímţ stanovuje pro veškerý světský klérus povinnost vyhotovovat přiznávací fase
majetku a stanovení způsobu postihu za nesplnění tohoto nařízení.
Prameny: vydané: Jaksch, 6, s. 297

370. 1782, říjen 7. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř oznamuje veškerému světskému
a řeholnímu kléru arcidiecéze text guberniálního intimátu z 25. září 1782 s odvoláním na
dvorský dekret z 16. září a cirkulář z 19. června téhoţ roku, týkajícího se vyuţití peněz
z mešních fundací tzv. „beneficií simplicií“.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 158, sg. A 12/17, fol. 295r-v, latinsko-německy);
vydané: Jaksch, 1, s. 269-270

371. 1782, říjen 7. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř ruší s odvoláním na panovnický
patent z 30. srpna 1782 povinnost snoubenců uzavírat tzv. „zásnubní smlouvu“ před
uzavřením sňatku.
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Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 158, sg. A 12/17, fol. 297r, latinsky);
vydané: Jaksch, 2, s. 72-73

372. 1782, říjen 7. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř nařizuje veškerému světskému a
řeholnímu kléru arcidiecéze s odvoláním na konsistorní nařízení z 18. července 1782 zalepit
bílým papírem v Breviáři papeže Řehoře VII. pasáţ o papeţské moci, začínající slovy
„Contra Henrici Imperatoris conatus ...“, aţ do konce 4. lekce.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 158, sg. A 12/17, fol. 293r, latinsky);
vydané: Jaksch, 1, s. 335-336 (dvorský dekret 15.6., guberniální nařízení 3.7.1782; týž, 1, s. 335
(dvorský dekret 7.5., guberniální nařízení 3.6.1774)

373. 1782, říjen 7. (dvorský dekret); 1782, říjen 19. (guberniální nařízení). Zrušení tzv.
„papežských měsíců“ (menses papales) [„Papeţské měsíce“ byly liché měsíce roku (leden,
březen, květen atd.), protoţe podle konkordátu, uzavřeného v r. 1418 v Kostnici mezi
papeţem Martinem V. (1417-1431) a německým národem papeţ všechna v uvedených
měsících uprázdněná beneficia, jejichţ propůjčka jiţ v budoucnu není vyhrazena papeţskému
stolci, s výjimkou hodností při dómských a kolegiátních kapitulách, laických patronátů a
jiných duchovenských prebend, směl propůjčovat. „Menses papales“ byly však jiţ od
Basilejského koncilu (1431-1449) popírány a napadány, avšak teprve v době revolucí a
sekularizace se téměř přestaly vyuţívat; viz Herders Conversations-Lexikon. Band 4, Freiburg
im Breisgau 1856, s. 155.]
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 15; Jaksch, 1, s. 551-552

374. 1782, říjen 7. (dvorský dekret). Stanovení povinnosti provádět vidimování papeţských
bul, breví a jiných listin zdarma a bez kolku.
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 251

375. 1782, říjen 7. (dvorský dekret). Zákaz konání všech procesí s výjimkou svátku sv.
Theophora a prosebných týdnů.
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 408

376. 1782, říjen 12. (dvorský dekret); 1782, říjen 19. (guberniální nařízení). Stanovení
povinnosti pro administrátory dvorské komory zasílat zprávy v záleţitostech zrušených
klášterů přímo zemské vládě.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 278

377. 1782, říjen 14. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř oznamuje veškerému
světskému a řeholnímu kléru arcidiecéze text guberniálního intimátu z 2. října 1782
s odvoláním na dvorský dekret z 21. září téhoţ roku, týkajícího se povinnosti farářů přečíst
kaţdoročně na počátku školního roku s kazatelen lidu nařízení z 20. září 1781 ohledně
povinnosti rodičů posílat své dětí do školy a uţitku, který vzejde pro celou zemi díky lepšímu
vzdělání jejího obyvatelstva.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 158, sg. A 12/17, fol. 300r-v, latinsko-německy);
vydané: Jaksch, 5, s. 287; týž, 5, s. 285; Hempel-Kürsinger, 8, s. 196-197

378. 1782, říjen 14. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř oznamuje veškerému
světskému a řeholnímu kléru arcidiecéze text guberniálního intimátu z 9. října 1782
s odvoláním na dvorský dekret z 28. září téhoţ roku, týkajícího se povinnosti farářů
oznamovat zeměpanská nařízení veřejně s kazatelen v kostelích nejen na venkově, ale i ve
všech městech dědičných zemí včetně hlavních.
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Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 158, sg. A 12/17, fol. 302r-v, latinsko-německy);
vydané: Jaksch, 6, s. 339

379. 1782, říjen 14. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř oznamuje veškerému
světskému a řeholnímu kléru arcidiecéze text guberniálního intimátu z 9. října 1782
s odvoláním na panovnický patent z 26. března a dvorský dekret z 30. září téhoţ roku,
týkajícího se zákazu ţádat ţádat bez zeměpanského svolení prostřednictvím ordinářů Řím o
vystavení papeţských indult ohledně povolení nových církevních svátků a poboţností.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 158, sg. A 12/17, fol. 304r-v, latinsko-německy);
vydané: Handbuch, 2, s. 251; Jaksch, 1, s. 459-460; Hempel-Kürsinger, 5, s. 28-29

380. 1782, říjen 15. (dvorský dekret). Stanovení povinnosti pro ordináře posuzovat
oprávněnost ţádostí o udělení odpustků; v případě shledání neoprávněnosti mohou ţádost
ihned zamítnout, ovšem musí podat zprávu zemské vládě.
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 250; Jaksch, 1, s. 27-28

381. 1782, říjen 17. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř oznamuje veškerému
světskému a řeholnímu kléru arcidiecéze text guberniálního intimátu z 25. září 1782
s odvoláním na dvorský dekret ze 12. září téhoţ roku, týkajícího se pravidel pro zřizování
nových far.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 158, sg. A 12/17, fol. 306r-307v, latinsko-německy);
vydané: Handbuch, 2, s. 375-377; Jaksch, 4, s. 379-380; Hempel-Kürsinger, 7, s. 166-167

382. 1782, říjen 18. (dvorský dekret). Zřízení koleje pro teologická studia mladíků
z českých a rakouských dědičných zemí v Pavii namísto Collegia Germanica v Římě.
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 24-25

383. 1782, říjen 20. (dvorský dekret). Stanovení povinnosti spolupráce duchovenstva
s krajskými úřady v případě zřizování nových far.
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 377

384. 1782, říjen 21. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř nařizuje všem představeným
klášterů arcidiecéze zaslat privilegia a exempční buly v originále i opise do 1. listopadu 1782
praţské konsistoři, která je odevzdá zemské vládě za účelem jejich potvrzení.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 158, sg. A 12/17, fol. 309r, latinsky);
vydané: Jaksch, 1, s. 459-460 (dvorský dekret 30.9., guberniální nařízení 9.10.1782)

385. 1782, říjen 30. (guberniální nařízení). Stanovení povinnosti pro krajské úřady oznámit,
ţe veškerému řeholnímu kléru s výjimkou františkánů, kapucínů a milosrdných bratří je
zakázáno sbírat almuţny.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 72

386. 1782, říjen 31. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř oznamuje veškerému
světskému a řeholnímu kléru arcidiecéze text guberniálního intimátu z 23. října 1782
s odvoláním na dvorský dekret z 15. října téhoţ roku, týkajícího se povinnosti ordinářů
posuzovat oprávněnost propůjčování odpustkových breve neţ o ně bude poţádáno u
papeţského stolce; ţádosti je třeba zasílat kaţdého půl roku českému zemskému guberniu,
které je předloţí zemské vládě za účelem udělení placitum regium.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 158, sg. A 12/17, fol. 313r-v, latinsko-německy);
vydané: Jaksch, 1, s. 27-28; Hempel-Kürsinger, 1, s. 24-25
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387. 1782, listopad 4. (dvorský dekret); 1782, listopad 26. (guberniální nařízení); 1782,
listopad 11. (dvorský justiční dekret). Stanovení povinnosti vyřizovat pozůstalostní záleţitosti
jeptišek ze zrušených klášterů před civilními soudy.
Prameny: vydané: Jaksch, 6, s. 254-255

388. 1782, listopad 7. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř oznamuje veškerému
světskému a řeholnímu kléru arcidiecéze text guberniálního intimátu z 30. října 1782
s odvoláním na dvorský dekret z 12. října téhoţ roku, týkajícího se navrácení protestantských
Biblí, Postil, modlitebních kníţek a kancionálů nekatolíkům, jimţ byly zabaveny při
domovních prohlídkách a poté uloţeny u ordinářů.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 158, sg. A 12/17, fol. 426r-v, latinsko-německy);
vydané: Jaksch, 1, s. 379-380

389. 1782, listopad 8. (dvorský dekret). Ponechání práva sbírat almuţny jen řádu kapucínů a
františkánů.
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 235

390. 1782, listopad 11. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř oznamuje veškerému
světskému a řeholnímu kléru arcidiecéze text guberniálního intimátu z 30. října 1782
s odvoláním na dvorský dekret z 20. října téhoţ roku, týkajícího se povolení děkanům a
krajským hejtmanům pomáhat ordinářům při posuzování oprávněnosti poţadavků na
ustanovování nových farářů k beneficiím v jednotlivých diecézích.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 158, sg. A 12/17, fol. 424r-v, latinsko-německy)

391. 1782, listopad 11. (dvorské rozhodnutí); 1782, listopad 26. (patent pro Čechy).
Stanovení pravidel pro projednávání pozůstalostí jeptišek ze zrušených klášterů.
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 213

392. 1782, listopad 12. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř povoluje s odvoláním na
nejvyšší reskript z 19. prosince 1761 sbírat almuţny ve prospěch obyvatel královského
horního města Banské Štiavnice v Uhrách, vsi Košetic a města Dolní Kralovice v království
Českém, postiţených poţárem.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 158, sg. A 12/17, fol. 432r-v, latinsky);
vydané: Jaksch, 1, s. 68

393. 1782, listopad 17. (dvorský dekret). Zákaz přijímat do náboţenských cvičení
nekatolíků osoby, které se neprokáţí přihlašovacím lístkem k některému z tolerovaných
náboţenství.
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 429

394. 1782, listopad 25. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř nařizuje všem vikářům
arcidiecéze zaslat osvědčení o víře a předpokladech úspěšného obracení nekatolíků zpět ke
katolictví uchazečů o místa duchovenských komisařů pro záleţitosti nekatolíků českému
zemskému guberniu.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 158, sg. A 12/17, fol. 428r, latinsky)

395. 1782, listopad 27. (dvorský dekret). Povolení konat ročně pouze dvě procesí v kaţdé
diecézi (ne však o nedělích, nýbrţ o nějakém církevním svátku).
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 409
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396. 1782, listopad 30. (dvorský dekret); 1782, prosinec 11. (guberniální nařízení).
Stanovení podrobnějšího rozvrţení správy jednotlivých krajů královéhradeckým a
litoměřickým biskupstvím; v Českých Budějovicích byl zřízen úřad generálního vikáře.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 517

397. 1782, prosinec 9. (dvorský dekret). Stanovení povinnosti zasílat písemné práce
uchazečů o uprázdněná beneficia, vypracované v rámci konkursní zkoušky, dvoru a oznámení
zavedení zkoušky ze čtení textu v rámci konkursu.
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 49

398. 1782, prosinec 12. (dvorský dekret). Povolení světit na kněze duchovní s vyšším
stupněm svěcení jakoţ i řádové duchovní, kteří jiţ sloţili řádové sliby.
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 14

399. 1782, prosinec 12. (dvorský dekret). Stanovení povinnosti věřitelů, kteří půjčili kapitál
klášteru, řešit likvidaci svých pohledávek u komorního prokurátora (po zaslání originálu
obligace) a oznámit jméno dotyčného kláštera zemské vládě.
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 257

400. 1782, prosinec 15. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř oznamuje veškerému
světskému a řeholnímu kléru arcidiecéze jmenování Františka Antonína hraběte z Nostiz Rheineku do funkce nejvyššího purkrabího českého zemského gubernia po rezignaci Karla
Egona kníţete Fürstenberga.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 158, sg. A 12/17, fol. 486r, latinsky)

401. 1782, prosinec 15. (dvorský dekret). Stanovení lhůty pro podání přihlášek k některému
z tolerovaných náboţenství do 1. ledna 1783.
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 453

402. 1782, prosinec 17. (guberniální nařízení pro Čechy). Zákaz zřizovat nová bratrstva bez
zeměpanského souhlasu a nařízení zrušit stávající.
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 405

403. 1782, prosinec 24. (dvorský dekret). Zrušení přísahy na Evangeliář před představeným
bratrstva.
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 405

404. 1782, prosinec 24. (dvorský dekret); 1783, leden 4. (guberniální nařízení). Stanovení
povinnosti zřizovat nové kostely na náklady jejich patronů a pozemkových vrchností, neboť
Náboţenský fond dotuje pouze fary.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 194-195

405. 1782 prosinec 27. (dvorský dekret); 1783, leden 8. (guberniální nařízení pro Čechy).
Stanovení povinnosti řeholníků ze ţebravých řádů prokazovat se kromě povolení sbírat
almuţny i potvrzením, ţe jejich kláštery nemohou být bez těchto almuţen ţivy.
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 235; Jaksch, 1, s. 72

406. 1782, prosinec 31. (nařízení pro Čechy). Stanovení povinnosti místních rychtářů
vydávat písemná svědectví o zemřelých osobách i v případě úmrtí v lokalitě bez duchovního
správce.
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 355-356
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407. 1782, prosinec 31. (guberniální nařízení). Stanovení povinnosti pro krajské úřady
nařídit všem uprázdněným beneficiím, aby si v případě kaţdého úmrtí v rámci farnosti
vyţádaly písemné svědectví místního soudce o úmrtním dni, které bude předáno osobě, která
se postará o pohřeb.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 235

408. 1783, leden 2. (dvorský dekret). Stanovení povinnosti uvádět stupeň pokrevního
příbuzenství podle měšťanského nebo církevního práva v případě ţádosti o udělení dispensu
za účelem uzavření manţelství.
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 301

409. 1783, leden 3. (dvorský dekret). Stanovení povinnosti pouţít výtěţek nadací na
podporu procesí ve prospěch mládeţe.
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 409-410

410. 1783, leden 4.; 1783, leden 28. (dvorský dekret). Stanovení povinnosti ordinářů zasílat
kléru texty zeměpanských nařízení in publico-ecclesiasticis v plném znění („in extenso“).
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 69-70

411. 1783, leden 8. (dvorský dekret). Povolení pro nekatolíky zpívat při pohřbech na
vlastních hřbitovech jakoţ i pronášet pohřební řeč (nikoli však na katolických hřbitovech).
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 471

412. 1783, leden 9. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř povoluje s odvoláním na
nedatovaný guberniální intimát světit řeholníky ze zrušených klášterů nejen na niţší, ale i na
vyšší stupeň, a to aţ na kněze.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 159, sg. A 12/18, fol. 50r, latinsky);
vydané: Handbuch, 2, s. 14; Jaksch, 4, s. 535 (dvorský dekret 12.12.1782); Hempel-Kürsinger, 10, s.
310-311

413. 1783, leden 11. (dvorský dekret). Stanovení povinnosti konat konkursní zkoušky téţ
v případě obsazování soukromých far a lokálních kapelanií.
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 50

414. 1783, leden 13. (dvorský dekret). Oznámení zrušení řádu trinitářů nejen v Haliči, ale i
ve všech ostatních dědičných zemích z důvodu nezákonných obchodních praktik.
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 291-292

415. 1783, leden 16. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř oznamuje veškerému
světskému a řeholnímu kléru arcidiecéze text guberniálního intimátu z 8. ledna 1783
s odvoláním na dvorský dekret z 24. prosince 1782 a nejvyšší reskript z 30. srpna téhoţ roku,
týkajícího se zrušení platnosti všech tzv. „zásnubních smluv“, které byly uzavřeny po vydání
Manželského patentu dne 30. srpna 1782.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 159, sg. A 12/18, fol. 49r, latinsko-německy); vydané: Jaksch, 2,
s. 73
vydané: Handbuch, 2, s. 300-301

416. 1783, leden 16. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř oznamuje veškerému
světskému a řeholnímu kléru arcidiecéze text guberniálního intimátu z 8. ledna 1783
s odvoláním na dvorský dekret ze 7. října 1782, týkajícího se povolení konání jiţ dříve
192

zakázaných procesí v prosebných týdnech a o svátku sv. Theophora, pokud ordinář rozhodne,
ţe je zapotřebí vyprošovat si tímto způsobem déšť či poţehnanou sklizeň.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 159, sg. A 12/18, fol. 51r-v, latinsko-německy);
vydané: Handbuch, 2, s. 408; Jaksch, 4, s. 559; Hempel-Kürsinger, 7, s. 436-437

417. 1783, leden 16. Vídeň. Císař Josef II. vydává Manželský patent pro Čechy, rakouskoněmecké dědičné země, Halič a Vladiměřsko.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 159, sg. A 12/18, fol. 241v+nefol., německy);
vydané: Handbuch, 2, s. 301-322; Jaksch, 2, s. 73-87

418. 1783, leden 20. Praha. Arcibiskup Antonín Petr hrabě Příchovský nařizuje veškerému
světskému a řeholnímu kléru arcidiecéze oznámit lidu dodrţování čtyřicetidenního půstu před
Velikonocemi a nabádat jej k zahájení přípravy na zpověď v Pašijovém týdnu.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 159, sg. A 12/18, fol. 52r-53v, latinsky)

419. 1783, leden 20. (dvorský dekret); 1783, únor 6. (guberniální nařízení). Zákaz dovozu
ilyrských a valašských (= rumunských) knih do dědičných zemí.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 398-399

420. 1783, leden 29. (dvorský dekret). Povolení pro farní kostely pouţívat část výnosů ze
svého majetku k zakládání nových a opravám starých filiálních kostelů.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 194-195

421. 1783, leden 29. (dvorský dekret); 1783, únor 8. (guberniální nařízení). Stanovení
povinnosti pro představené třetího řádu sv. Františka Serafínského vyhotovit seznam terciářů,
kteří nosí serafínský řádový hábit, ţijí v serafínském klášteře, vykonávají tam manuální práci
a pomáhají řeholním klerikům.
Prameny: vydané: Jaksch, 6, s. 38-39

422. 1783, leden 29. (dvorský dekret). Stanovení povinnosti zřizovat nové kostely, farní
budovy a kaplanky na náklady patronů a pozemkových vrchností.
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 374

423. 1783, únor 3. (nařízení dvorské válečné rady). Stanovení povinností polních kaplanů,
působících u vozatajstva.
Prameny: vydané: Jaksch, 4, s. 176-178

424. 1783, únor 4. (dvorský dekret). Stanovení pravidel, která je při kázání povinen
dodrţovat kaţdý kněz.
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 51-52

425. 1783, únor 4. (dvorský dekret). Podřízení duchovních rytířského německého a
maltézského řádu na území rakouských dědičných zemí v otázkách duchovní správy jakoţ i
disciplíny řádným biskupům.
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 195

426. 1783, únor, 4. (dvorský dekret). Stanovení pravidel pro další postup v případě zrušení
předmanţelského slibu po jiţ proběhlých trojích ohláškách v kostele.
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 313
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427. 1783, únor 4. (dvorské rozhodnutí). Stanovení povinnosti projednávat všechny
záleţitosti nekatolíků nikoli u duchovenské komise, nýbrţ jakoţto „veřejné“ (publicum) před
zemskou vládou.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 51

428. 1783, únor 9. (dvorský dekret). Stanovení povinnosti zasílat zprávy, vyhotovené
administrátorem dvorské komory v majetkových záleţitostech exjezuitů, nejprve duchovní
filiální komisi a teprve poté zemské vládě.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 278-279

429. 1783, únor 9. (dvorský dekret); 1783, únor 22. (guberniální nařízení). Stanovení
rozsahu pravomoci biskupského generálního vikariátu v Českých Budějovicích na Plzeňský,
Prácheňský, část Klatovského a Táborského kraje.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 517-518

430. 1783, únor 10. (dvorský dekret). Stanovení pravidel pro provádění inventarizace
farářských pozůstalostí na zeměpanských beneficiích.
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 214

431. 1783, únor 13. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř nařizuje zasílat dvakrát ročně
vţdy na konci června a prosince seznamy světského a řeholního kléru z kaţdého vikariátu na
konsistoř s poznámkou, zda došlo k nějaké změně a jiţ podruhé oznamuje vydání knihy
Konffesy Katolická od Jakuba Horčického.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 159, sg. A 12/18, fol. 101r, latinsky);
vydané: Jaksch, 4, s. 365-366 (guberniální nařízení 1.2.1783)

432. 1783, únor 13. (dvorský dekret). Zákaz zbytečných návštěv posvícení ve vzdálených
lokalitách pro faráře vůbec a zvláště pak pro ty, kteří nemají ţádné kaplany.
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 253

433. 1783, únor 14. (dvorský dekret). Zákaz vybírat taxovné za konfirmaci testamentu
zemřelého duchovního, vztahující se na všechny farnosti na území rakouských dědičných
zemí.
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 211; Jaksch, 6, s. 271-272

434. 1783, únor 16. (dvorský dekret). Zákaz pro světský a řeholní klérus přijímat pasivní
kapitál bez zeměpanského souhlasu.
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 257

435. 1783, únor 19. (dvorský dekret). Stanovení povinnosti zasílat dvorské komoře návrhy
na opravy budov zrušených klášterů vţdy v měsíci září; zemské vlády hradí náklady do výše
500 zl.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 184-185

436. 1783, únor 21. (dvorský dekret). Stanovení povinnosti likvidovat veškeré pohledávky
včetně duchovenských prostřednictvím fiskálního úřadu.
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 290

437. 1783, únor 21. (dvorský dekret). Zákaz přijímat nové osoby nekatolického vyznání do
náboţenských obcí, spravovaných pastory; právo být členy těchto obcí mají jen ty rodiny,
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které se k některému z tolerovaných nekatolických vyznání přihlásily jiţ dříve v příslušném
termínu a obdrţeli příslušné vysvědčení.
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 429

438. 1783, únor 21. (dvorský dekret); 1783, březen 1. (guberniální nařízení). Zákaz
tisknout v budoucnu oznámení o udělení odpustků, konání titulárních slavností či poboţností
bez udělení „Imprimatur“ od Cenzurního úřadu.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 436

439. 1783, únor 22. (guberniální nařízení). Zákaz pro všechny majitele obchodů s tabákem
ţidovského vyznání otevírat krámy v době konání procesí a veřejných poboţností.
Prameny: vydané: Jaksch, 6, s. 4

440. 1783, únor 24. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř oznamuje veškerému
světskému a řeholnímu kléru arcidiecéze text guberniálního intimátu z 15. února 1783
s odvoláním na dvorský dekret ze 4. února téhoţ roku, týkajícího se přesného vymezení
obsahu kázání a poţadavků na kazatele Slova Boţího.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 159, sg. A 12/18, fol. 103r-v, latinsko-německy);
vydané: Jaksch, 4, s. 507-508; Hempel-Kürsinger, 7, s. 384-385

441. 1783, únor 25. (dvorský dekret). Bohoslužebný řád pro vídeňské kostely, jímţ se mají
řídit všechny kostely ve všech dědičných zemích.
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 394-401

442. 1783, únor 26. (dvorský dekret); 1783, březen 8. (guberniální nařízení). Stanovení
povinnosti odvádět pokuty za pozdní vyhotovení duchovenských přiznávacích fasí do
pokladny Náboţenského fondu.
Prameny: vydané: Jaksch, 6, s. 297

443. 1783, únor 27. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř oznamuje veškerému
světskému a řeholnímu kléru arcidiecéze text guberniálního intimátu z 19. února 1783
s odvoláním na nejvyšší reskript z 10. února téhoţ roku, týkajícího se zavedení aboličního
systému na všech komorních, církevních a fundačních statcích dědičných zemí.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 159, sg. A 12/18, fol. 102r-v, latinsko-německy);
vydané: Jaksch, 5, s. 239-240

444. 1783, březen 3. (dvorský dekret). Stanovení povinnosti předkládat kaţdoročně seznam
nově ordinovaných světských a řádových duchovních zemským vládám.
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 14

445. 1783, březen 3. (dvorský dekret). Stanovení povinnosti zaopatřovat duchovní, propadlé
stavu šílenství či z něj podezřelé, u milosrdných bratří.
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 227

446. 1783, březen 3. (dvorský dekret); 1783, březen 18. (guberniální nařízení). Stanovení
povinnosti dbát na řádné vyplňování majetkových přiznávacích fasí náboţenských bratrstev a
vyčlenit kapitály bratrstev ze správy duchovenských fondů.
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 405-406; Jaksch, 1, s. 351
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447. 1783, březen 5.; 1783, březen 8. (nařízení pro Čechy). Zákaz vyhovět nekatolíkům,
kteří se přihlásí k některému z tolerovaných nekatolických náboţenství po uplynutí stanovené
lhůty, tj. do 1. ledna 1783 a povinnost nahlásit jejich jména příslušnému krajskému úřadu.
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 459

448. 1783, březen 6. (dvorský dekret). Povolení pro snoubence, kteří nejsou ve stupni
příbuzenství, uvedeném v Manželském patentu jako zakázaném pro uzavření sňatku, získat
bezplatně dispens od biskupa.
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 323

449. 1783, březen 10. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř oznamuje veškerému
světskému a řeholnímu kléru arcidiecéze text nedatovaného guberniálního intimátu, týkajícího
se rozhodnutí panovníka zrušit na základě zprávy tří řeholníků z kláštera trinitářského řádu
ve Lvově v Haliči ohledně nezákonných praktik jejich představených (spojení se zahraničními
provinciemi kvůli stavu pokladny, zatajení značné části jmění kláštera při vyplňování
přiznávacích fasí a zasílání peněz do ciziny) nejen tento, ale i všechny ostatní kláštery
trinitářského řádu v Haliči; jejich majetek připadne Náboţenskému fondu; obvinění
představení budou sesazeni ze svých úřadů, na několik měsíců vsazeni do arcibiskupského
vězení a poté vypovězeni z dědičných zemí; tři zmínění řeholníci, kteří prokázali zasláním
zprávy na zemskou vládu svoji příkladnou věrnost panovníkovi a jeho nařízením, mohou
vstoupit do trinitářského kláštera mimo Halič či do kláštera jiného řádu v dědičných zemích
nebo se stát světskými kněţími; v kaţdém případě jim bude zajištěna dvojitá penze.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 159, sg. A 12/18, fol. 171r-v, latinsko-německy);
vydané: Handbuch, 2, s. 291-292 (dvorský dekret 13.1.1783); Jaksch, 6, s. 176 (dvorský dekret
21.11., guberniální nařízení 28.11.1783; [týká se úplného zrušení klášterů trinitářského
řádu ve všech dědičných zemích habsburské monarchie]); Hempel-Kürsinger, 9, s. 584-585

450. 1783, březen 11. (dvorský dekret). Zrušení všech klášterních ţalářů.
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 228-229

451. 1783, březen 13. (dvorské rozhodnutí). Zrušení všech bratrstev třetích řádů - terciářů a
převedení jejich majetku do Náboţenského fondu.
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 273

452. 1783, březen 17. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř oznamuje veškerému
světskému a řeholnímu kléru arcidiecéze text guberniálního intimátu z 12. března 1783
s odvoláním na dvorský dekret z 3. března téhoţ roku, týkajícího se zákazu svěcení jáhnů na
kněze dříve, neţ předloţí vysvědčení o absolvování celého teologického kurzu na univerzitě
nebo v lyceu a povinnosti kaţdého ordináře zasílat kaţdoročně na konci roku zemské vládě
seznam všech nově ordinovaných kněţí včetně vysvědčení o absolvování zmíněného kurzu
kaţdého z nich.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 159, sg. A 12/18, fol. 172r-v, latinsko-německy);
vydané: Handbuch, 2, s. 14; Jaksch, 4, s. 535

453. 1783, březen 18. (dvorský dekret). Zrušení všech třetích řádů – terciářů a předání
jejich majetku Náboţenskému fondu.
Prameny: vydané: Jaksch, 6, s. 39

454. 1783, březen 20. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř oznamuje veškerému
světskému a řeholnímu kléru arcidiecéze text guberniálního intimátu z 8. března 1783
s odvoláním na dvorský dekret z 3. března téhoţ roku, týkajícího se zákazu zavírat řádové i
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světské kněze pod záminkou šílenství v klášterních zdech jejich představenými, jak bylo
zjištěno při prohlídce nejmenovaného kapucínského kláštera v Rakousích, kde byli v jiţ
dlouhou dobu zakázaném klášterním ţaláři nalezeni uvězněni takoví kněţí.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 159, sg. A 12/17, fol. 173r-v, latinsko-německy);
vydané: Handbuch, 1, s. 370; Jaksch, 6, s. 416; Hempel-Kürsinger, 10, s. 256-257

455. 1783, březen 24. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř oznamuje veškerému
světskému a řeholnímu kléru arcidiecéze text guberniálního intimátu z 1. března 1783
s odvoláním na dvorský dekret z 18. února téhoţ roku, týkajícího se zákazu prodeje
jakéhokoli církevního majetku bez zeměpanského souhlasu.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 159, sg. A 12/17, fol. 174r-v, latinsko-německy);
vydané: Jaksch, 3, s. 211

456. 1783, březen 24. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř oznamuje veškerému
světskému a řeholnímu kléru arcidiecéze text guberniálního intimátu z 1. března 1783
s odvoláním na dvorský dekret z 21. února téhoţ roku, týkajícího se zákazu vyvěšování
vyhlášek kostelů a bratrstev jak v městech tak i na venkově bez cenzurního označení
“Imprimatur“.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 159, sg. A 12/18, fol. 175r-v, latinsko-německy);
vydané: Handbuch, 1, s. 532; Jaksch, 1, s. 436

457. 1783, březen 29. (dvorský dekret); 1783, duben 9. (guberniální nařízení). Stanovení
povinnosti zasílat katalog tolerovaných knih, které jsou k dispozici v tzv. „Čtenářském
kabinetu“, nejprve Knižnímu reviznímu úřadu a odtud ke schválení dvorské cenzurní komisi.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 420

458. 1783, březen 31. Praha. Arcibiskup Antonín Petr hrabě Příchovský vydává tzv. „jarní
patent“, určený veškerému světskému a řeholnímu kléru arcidiecéze.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 159, sg. A 12/18, fol. 181r-v+totéž ještě 3x, latinsky)

459. 1783, duben 4. (dvorský dekret). Stanovení povinnosti pro představené klášterů, které
se staly instituty pro voršilky a alţbětinky, nebo tzv. „shromažďovacích domů“ vyhotovovat
na konci kaţdého měsíce společnou kvitanci na vyplacené penze pro jeptišky (s uvedením
jejich křestních a řádových jmen a příjmení).
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 273-274

460. 1783, duben 7. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř oznamuje veškerému
světskému a řeholnímu kléru arcidiecéze text guberniálního intimátu z 22. března 1783
s odvoláním na dvorský dekret z 11. března téhoţ roku, týkajícího se povinnosti vyhlašovat
řádný konkurs nejen na obsazování uprázdněných zeměpanských, ale i soukromých beneficií
a text guberniálního intimátu z 26. března 1783 s odvolání na dvorský dekret z 20. března
téhoţ roku, týkajícího se zákazu prodeje movitého i nemovitého majetku bratrstev bez
souhlasu zemské vlády.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 159, sg. A 12/18, fol. 239r-240r, latinsko-německy);
vydané: Handbuch, 2, s. 50, 406; Jaksch, 1, s. 351; týž, 3, s. 587; Hempel-Kürsinger, 1, s. 702-703;
týž, 2, s. 208-209

461. 1783, duben 8. (dvorský dekret). Stanovení povinnosti pro věřitele zrušených klášterů
na území království Českého nahlásit a zlikvidovat pohledávky ve lhůtě jednoho roku, šesti
týdnů a tří dnů, jinak budou promlčeny.
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 290
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462. 1783, duben 8. (dvorský dekret); 1783, duben 16. (guberniální nařízení). Povolení
vydávat knihy, přicházející do Prahy z Vídně, bez revize, neboť jiţ byly podrobeny cenzuře u
vídeňského Revizního úřadu.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 410

463. 1783, duben 12. (guberniální nařízení). Stanovení povinnosti zasílat účty statků
zrušených klášterů účtárně české komory v Praze.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 88

464. 1783, duben 22. (dvorský dekret). Zákaz pořádat křestní hostinu osm nebo čtrnáct dnů
po křtu dítěte.
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 354

465. 1783, duben 23. (dvorský dekret). Stanovení povinnosti pro všechny osoby, které se
přihlásily k některému z tolerovaných nekatolických náboţenství aţ po 1. lednu 1783,
podrobit se šestitýdennímu kursu katolického náboţenství.
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 459-460

466. 1783, duben 24. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř povoluje s odvoláním na
nejvyšší reskript z 19. prosince 1761 sbírat almuţny ve prospěch obyvatel města Budyně nad
Ohří, zničeného 27. února 1783 poţárem; nařizuje farářům na základě panovnického patentu z
16. ledna 1783 dbát na dodrţování občanské smlouvy, uzavírané snoubenci před jejich
sňatkem a povoluje s odvoláním na dvorský dekret z 18. března 1783 konání konkursních
zkoušek pro kaplany na lokaliích na příslušném vikářském úřadě s podmínkou, ţe otázky ke
zkoušce spolu s tématy pro vypracování krátkého kázání budou přivezeny z konsistoře a
psané odpovědi včetně zpracovaného tématu odeslány zpět na konsistoř za účelem jejich
posouzení a vyhodnocení.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 159, sg. A 12/18, fol. 241r-v, latinsky);
vydané: Jaksch, 1, s. 68; týž, 2, s. 73-87; týž, 3, s. 587; Hempel-Kürsinger, 3, s. 18-19; týž, 7, s. 488489

467. 1783, duben 30. Praha. České zemské gubernium vydává s odvoláním na dvorský
dekret z 15. prosince 1782 cirkulář pro všechna praţská města a kraje království Českého
ohledně stanovení postupu vůči osobám, které se přihlásily k některému z tolerovaných
nekatolických náboţenství aţ po uplynutí stanovené lhůty, tj. po 1. lednu 1783.
Prameny: nevydané: Reskript (APA I, inv. č. 159, sg. A 12/18, fol. 319a-321a, německy);
vydané: Handbuch, 2, s. 453; Jaksch, 5, s. 175-177

468. 1783, duben 30. (dvorský dekret). Stanovení dalších pravidel pro šestitýdenní kurs
katolického náboţenství pro nekatolíky.
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 460-464

469. 1783, květen 1. (dvorský dekret); 1783, červen 20. (guberniální nařízení). Stanovení
pravidel pro udělování „titulus mensae“.
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 190-191; Jaksch, 6, s. 119-120

470. 1783, květen 5. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř oznamuje veškerému
světskému a řeholnímu kléru arcidiecéze text guberniálního intimátu z 19. dubna 1783
s odvoláním na dvorský dekret ze 13. dubna téhoţ roku, týkajícího se povolení ordinářům
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udělovat dispens pro uzavření manţelství téţ v případě skrytých překáţek, pokud se týkají
druhého stupně příbuzenství podle kanonického práva (tzv. „matrimonium occultum“).
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 159, sg. A 12/18, fol. 316r, latinsko-německy);
vydané: Handbuch, 2, s. 323; Jaksch, 2, s. 26; Hempel-Kürsinger, 3, s. 8-9

471. 1783, květen 6. (dvorský dekret). Povolení uzavírat manţelství pro příbuzné z poboční
linie a sešvakřené osoby, kteří nejsou výslovně uvedeni v §13 Manželského patentu.
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 305

472. 1783, květen 6. (dvorský dekret). Stanovení povinnosti pro ordináře, kteří udělují podle
nařízení z 15. října 1782 odpustky, zasílat kaţdého půl roku seznam osob, jimţ byly uděleny.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 28

473. 1783, květen 8. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř oznamuje všem
představeným řádů arcidiecéze text guberniálního intimátu z 26. dubna 1783 s odvoláním na
dvorský dekret z 15. dubna téhoţ roku, týkajícího se zákazu vysílat do Uher duchovní
z církevních řádů v rakouských dědičných zemích před obdrţením kněţského svěcení.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 159, sg. A 12/18, fol. 314r-v, latinsko-německy);
vydané: Handbuch, 2, s. 14; Jaksch, 4, s. 536

474. 1783. květen 8. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř oznamuje všem představeným
řádů arcidiecéze text guberniálního intimátu z 19. dubna 1783 s odvoláním na dvorský dekret
z 30. března téhoţ roku, týkajícího se zřízení generálního semináře v království Českém se
zahájením činnosti od 1. listopadu 1783 za účelem vzdělávání budoucího světského a
řeholního kléru a stanovení pravidel studia v této instituci; zároveň se k témuţ datu ruší
všechny filozofické a teologické vzdělávací ústavy v klášterech.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 159, sg. A 12/18, fol. 316r-317r, latinsko-německy);
vydané: Handbuch, 2, s. 15-18; Jaksch, 2, s. 452-454; Hempel-Kürsinger, 4, s. 56-57

475. 1783, květen 12. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř nařizuje veškerému
světskému a řeholnímu kléru arcidiecéze s odvoláním na nedatovaný dvorský dekret nepočítat
mezi nekatolíky ty osoby, které se přihlásily k některému z tolerovaných náboţenství aţ po
vypršení stanovené lhůty, tj. po 1. lednu 1783.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 159, sg. A 12/18, fol. 318r, latinsky);
vydané: Jaksch, 5, s. 179-180 (dvorský dekret 23.4., guberniální nařízení 30.4.1783)

476. 1783, květen 14. (guberniální nařízení). Stanovení pravidel pro vyhotovování seznamů
knih, které jsou součástí pozůstalostí po zemřelých duchovních a jejich zasílání Knižnímu
reviznímu úřadu do Vídně.
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 215; Jaksch, 1, s. 416

477. 1783, květen 18. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř nařizuje všem farářům a
farním administrátorům, působícím ve městech, zaslat odpovědi na přiloţené otázky ohledně
hustoty farní sítě a zabezpečení bohosluţeb pro všechny farníky na příslušný vikářský úřad.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. 4. 159, sg. A 12/18, fol. 323r-v, latinsko-německy);
vydané: Jaksch, 4, s. 382-385 (dvorský dekret 26.4., guberniální nařízení 10.5.1783)

478. 1783, květen 19. (dvorský dekret). Zákaz dotazovat se poddaných na změnu jejich
náboţenského vyznání, pokud ji nenahlásí sami.
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 464
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479. 1783, květen 20. (dvorský dekret). Stanovení povinnosti ošetřovat vzhledem
k nedostatku alţbětinek a milosrdných bratří členy ostatních řádů v případě nemoci v jejich
vlastních řádech.
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 227-228

480. 1783, květen 22. (dvorský dekret). Stanovení povinnosti vydrţovat nemajetné titulanty
z duchovenských beneficií, spadajících pod zeměpanskou kolaturu, z prostředků
Náboţenského fondu.
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 191; Jaksch, 6, s. 120-121

481. 1783, květen 22. (dvorský dekret); 1783, srpen 9. (guberniální nařízení). Zrušení
všech stávajících bratrstev a zřízení jediného s názvem „Die thätige Liebe des Nächsten in
Beziehung auf hülflose Arme“.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 341

482. 1783, květen 24. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř nařizuje všem farářům,
farním administrátorům a kaplanům na lokaliích zasílat kaţdoročně výkazy o výši jejich
příjmů z kostelních pokladen vikářskému úřadu, odkud budou doručeny na konsistoř.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 159, sg. A 12/18, fol. 324r, latinsky)

483. 1783, červen 3. (dvorský dekret). Stanovení povinnosti provést rozdělení provincií
podle zemských hranic.
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 209-210

484. 1783, červen 3. (dvorský dekret). Zákaz předčítat bulu papeţe Klimenta VIII. „De
largitione munerum“ z roku 1594, v níţ je rovněţ zmínka o nabývání a prodeji temporálií,
veškerému řeholnímu kléru, neboť jí nebylo uděleno „placitum regium“.
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 239; Jaksch, 1, s. 460

485. 1783, červen 8. (dvorský dekret); 1783, červen 20. (guberniální nařízení). Stanovení
povinnosti udělit pokuty za neodevzdání celé řady přiznávacích fasí majetku duchovenstva.
Prameny: vydané: Jaksch, 6, s. 297-302

486. 1783, červen 20. (dvorský dekret); 1783, červenec 4. (guberniální nařízení). Zákaz
vyplácet diety pro krajské úředníky při jejich vizitacích klášterů, neboť nemají ve svých
statutech stanoveny ţádné diety.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 492-493

487. 1783, červen 24. (dvorský dekret). Dodatek ohledně udělování papeţských
odpustkových breve prostřednictvím ordinářů.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 28

488. 1783, červen 30. (dvorský dekret); 1783, červenec 19. (guberniální nařízení).
Stanovení povinnosti pro duchovní správce vysvětlovat lidem společné pochovávání katolíků
a nekatolíků a vést je k náboţenské snášenlivosti.
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 472; Jaksch, 1, s. 235-236

489. 1783, červenec 1. (dvorský dekret). Stanovení povinnosti vkládat pasivní kapitál
klášterů a nadací, uhrazený soukromými osobami, do tzv. „veřejných fondů“.
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 258
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490. 1783, červenec 1. (dvorský dekret). Stanovení povinnosti shromaţďovat přiznávací
fase majetku klášterů nikoli u konsistoří, nýbrţ u krajských úřadů.
Prameny: vydané: Jaksch, 6, s. 302

491. 1783, červenec 2. (guberniální nařízení). Stanovení povinnosti oznamovat nepokoje
při nekatolických pohřbech krajským úřadům, které v případě potřeby vyšlou do příslušné
lokality vojenskou jednotku.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 236

492. 1783, červenec 3. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř oznamuje všem vikářům
arcidiecéze text guberniálního intimátu z 18. června 1783 s odvoláním na dvorský dekret z 6.
června téhoţ roku, týkajícího se povinnosti vyhotovovat katalogy knih zesnulých farářů a
kaplanů, dochovaných v jejich pozůstalostech a určených k prodeji ve veřejné draţbě, a to ve
dvou exemplářích, z nichţ jeden si ponechá příslušný vikář a druhý bude zaslán na konsistoř;
u kaţdé knihy, uvedené v seznamu, musí být kromě jejího titulu uveden téţ rok a místo
vydání.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 160, sg. A 13/1, fol. 73r-v, latinsko-německy);
vydané: Jaksch, 1, s. 416-417

493. 1783, červenec 3. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř oznamuje veškerému
světskému a řeholnímu kléru arcidiecéze text guberniálního intimátu ze 14. června 1783
s odvoláním na dvorský dekret z 10. června téhoţ roku, týkajícího se zákazu prohlídek mezi
venkovským lidem ze strany duchovních komisařů za účelem vyhledávání deistů, izraelitů či
jiných sektářů.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 160, sg. A 13/1, fol. 75r, latinsko-německy);
vydané: Handbuch, 2, s. 465; Jaksch, 5, s. 160

494. 1783, červenec 3. (dvorský dekret pro Čechy). Stanovení povinnosti vyplácet i nadále
příspěvky farářům a učitelům ve výši 300 zl. z farních pokladen na nákup dobrých
katolických knih.
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 252-253

495. 1783, červenec 3. (dvorský dekret). Povolení vyhánět dobytek na pastvu i o nedělích a
svátcích; jeho majitelé se však musí zúčastnit krátkého výkladu Evangelia v kostele po ranní
mši svaté.
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 417

496. 1783, červenec 3. (dvorský dekret). Zákaz pro nekatolíky v tzv. „zkušební době“
navštěvovat jiné nekatolíky, byť i na smrtelné posteli.
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 468

497. 1783, červenec 7. Praha.
Praţská arcibiskupská konsistoř oznamuje všem
představeným řádů arcidiecéze text guberniálního intimátu z 27. června 1783 s odvoláním na
dvorský dekret ze 17. června téhoţ roku, týkajícího se povinnosti zabezpečovat klášterní cely,
v nichţ jsou umístěni potrestaní duchovní, ţeleznými okenními mříţemi a dveřmi s dobrými
zámky, aby neměli moţnost útěku a veškerému světskému a řeholnímu kléru arcidiecéze text
guberniálního intimátu z 19. dubna 1783 s odvoláním na dvorský dekret z 6. dubna téhoţ
roku, týkajícího se zákazu rezignací duchovních na beneficia.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 160, sg. A 13/1, fol. 77r-78r, latinsko-německy);
vydané: Handbuch, 2, s. 230-231, 237; Jaksch, 3, s. 634; týž, 4, s. 459
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498. 1783, červenec 7. (dvorský dekret). Stanovení pravidel pro vykonání trojích ohlášek
manţelství.
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 312

499. 1783, červenec 8. (dvorské rozhodnutí). Zákaz pořádat posvícení ve všední dny, ale o
nedělích či zakázaných svátcích.
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 253

500. 1783, červenec 10. (dvorský dekret). Stanovení povinnosti pro krajské úřady řešit
v budoucnu nedodrţování Štolového patentu duchovenstvem.
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 354

501. 1783, červenec 10. (dvorský dekret). Stanovení trestů pro osoby, které se prohlásí za
deisty, izraelity či jiné sektáře.
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 465

502. 1783, červenec 10. (dvorský dekret). Stanovení povinnosti zřizovat budovy far na
náklady vrchností a náboţenských obcí.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 195

503. 1783, červenec 14. (dvorský dekret); 1783, červenec 25. (guberniální nařízení). Další
pokyny ohledně udělování odpustků.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 28-29

504. 1783, červenec 14. (dvorský dekret); 1783, červenec 26. (guberniální nařízení). Zákaz
svěřovat do péče nekatolickým poddaným, kteří se vrátili z náboţenského exilu zpět do vlasti,
jejich děti, vychovávané mezitím ve své vlasti v katolické víře, a to kvůli nebezpečí hereze.
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 474; Jaksch, 1, s. 169

505. 1783, červenec 16. (dvorský dekret). Zavedení krátkého výkladu Evangelia po jitřní
mši svaté o nedělích a svátcích pro venkovské obyvatelstvo.
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 417

506. 1783, červenec 16. (dvorský dekret); 1783, září 19. (guberniální nařízení). Zrušení
povinnosti pro světský a řeholní klérus odvádět poplatek, tzv. „cathedraticum,“ biskupům.
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 197; Jaksch, 1, s. 464

507. 1783, červenec 17. (dvorský dekret). Stanovení povinnosti pouţívat úroky z peněz,
vybraných za účelem vykupování křesťanů z tureckého zajetí, na zaopatřování chudých
v dědičných zemích.
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 231-232

508. 1783, červenec 17. (nařízení). Přiznání nároku na část ofěry farářům.
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 419

509. 1783, červenec 17. (dvorský dekret). Potvrzení povolení společného pochovávání
katolíků a nekatolíků.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 236

510. 1783, červenec 18. (dvorský dekret). Zákaz obsazovat uprázdněná řádová beneficia
konkursem.
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Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 50

511. 1783, červenec 21. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř oznamuje veškerému
světskému a řeholnímu kléru arcidiecéze text guberniálního intimátu z 21. června 1783
s odvoláním na dvorský dekret z 12. června téhoţ roku, týkajícího se zákazu uzavírání sňatků
bez předchozích ohlášek (tzv. „Mariage de Conscience“) [v této záleţitosti byl vydán ještě
dvorský justiční dekret dne 7. srpna 1783 a nařízení Apelačního soudu dne 19. srpna téhoţ
roku; pozn. aut.] a text guberniálního intimátu z 20. června 1783, týkajícího se stanovení
podmínek pro udělování titulus mensae uchazečům o zeměpanská beneficia.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 160, sg. A 13/1, fol. 79r-80r, latinsko-německy);
vydané: Handbuch, 2, s. 324; Jaksch, 2, s. 4; Hempel-Kürsinger, 3, s. 18-19

512. 1783, červenec 22. (dvorský dekret). Povolení pro schopné řeholní duchovní být
ustanovováni jako světští faráři či kaplani na lokaliích.
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 382

513. 1783, červenec 22. (dvorské rozhodnutí). Stanovení povinnosti zemských vlád
rozhodovat o obsazení bývalých jezuitských far na základě tzv. „prezentačního práva“.
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 383

514. 1783, červenec 24. (dvorský dekret); 1783, srpen 2. (guberniální nařízení). Zákaz
dovozu nekatolických zpěvníků z ciziny do dědičných zemí poté, co byly v nekatolických
zpěvnících, vydaných v Řezně, objeveny uráţlivé texty, týkající se katolického náboţenství a
Církve vůbec.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 380

515. 1783, červenec 28. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř oznamuje veškerému
světskému a řeholnímu kléru arcidiecéze text guberniálního intimátu z 19. července 1783
s odvoláním na dvorský dekret z 30. června téhoţ roku, týkajícího se povinnosti duchovních
vést lid k poslušnosti vůči zeměpanským nařízením a lépe mu vysvětlit význam společného
pochovávání katolíků a nekatolíků na jednom hřbitově, aby se jiţ nikdy neopakovala vzpoura
lidu proti tomuto nařízení.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 160, sg. A 13/1, fol. 81r-v, latinsko-německy);
vydané: Handbuch, 2, s. 472; Jaksch, 1, s. 235-236; Hempel-Kürsinger, 1, s. 530-531

516. 1783, červenec 28. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř oznamuje veškerému
světskému a řeholnímu kléru arcidiecéze text guberniálního intimátu ze 16. července 1783
s odvoláním na dvorský dekret ze 3. července téhoţ roku, týkajícího se zavedení povinného
šestitýdenního kursu katolického náboţenství pro osoby, přihlásivší se k některému
z tolerovaných nekatolických náboţenství aţ po uplynutí stanoveného termínu, tj. po 1. lednu
1783 a text guberniálního intimátu z 23. července 1783 s odvoláním na dvorský dekret ze 14.
července téhoţ roku, týkajícího se zákazu jakékoli vnější okázalosti a zpěvu nekatolických
písní na pohřbech nekatolíků, pochovávaných na katolických hřbitovech.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 160, sg. A 13/1, fol. 87r-v, latinsko-německy);
vydané: Handbuch, 2, s. 472; Jaksch, 1,s. 236; týž, 5, s. 208; Hempel-Kürsinger, 1, s.
530-531

517. 1783, červenec 31. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř oznamuje všem
představeným klášterů arcidiecéze text guberniálního intimátu z 5. dubna 1783 s odvoláním
na patent z 24. března 1781, týkajícího se schvalování volby nového provinciála řádu nejprve
zeměpanskými úřady (zemská vláda, tajná dvorská a státní kancelář) a teprve poté generálem
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řádu v Římě a s odvoláním na dvorský dekret z 24. března 1783 nařizuje řeholnímu kléru
neotevírat listy, zaslané mu řádovými generály z Říma, nýbrţ odevzdávat je zapečetěné
zemské vládě.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 160, sg. A 13/1, fol. 83r-v, latinsko-německy);
vydané: Handbuch, 2, s. 203; Jaksch, 3, s. 637; týž, 4, s. 257-259

518. 1783, červenec 31. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř oznamuje veškerému
světskému a řeholnímu kléru arcidiecéze text guberniálního intimátu z 24. května 1783
s odvoláním na dvorský dekret ze 14. května téhoţ roku, týkajícího se okamţitého zákazu
prodeje míst k sezení v kostele při mších svatých zámoţným osobám a vybírání ofěry se
zvonečkem během kázání a všem představeným řádů arcidiecéze text guberniálního intimátu
z 18. července 1783 s odvoláním na dvorský dekret z 8. července téhoţ roku, týkajícího se
povinnosti představených klášterů oznamovat neprodleně nejbliţšímu krajskému úřadu kaţdý
projev šílenství u kteréhokoli ze svých řeholníků.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 160, sg. A 13/1, fol. 85r-86r, latinsko-německy);
vydané: Handbuch, 1, s. 371; tamtéž, 2, s. 227, 407; Jaksch, 3, s. 386; týž, 6, s. 417; HempelKürsinger, 5, s. 214-215; týž, 10, s. 256-257

519. 1783, červenec 31. (dvorský dekret); 1783, srpen 14. (guberniální nařízení). Vyjádření
nesouhlasu panovníka s poţadavkem rozdělit praţskou arcidiecézi nikoli podle krajů, nýbrţ
podle vzdálenosti jednotlivých far a jejich dosaţitelnosti.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 518

520. 1783, srpen 2. (dvorský dekret). Stanovení povinnosti politických úřadů udílet dispens
v případě překáţek, bránících dle Manželského patentu uzavření manţelství.
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 325

521. 1783, srpen 7. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř oznamuje veškerému
světskému a řeholnímu kléru arcidiecéze text guberniálního intimátu z 25. července 1783
s odvoláním na dvorský dekret z 11. července téhoţ roku [v citovaném Handbuchu, 2, s. 404
je uvedeno datum vydání zmíněného dekretu 12. července; pozn. aut.], týkajícího se zrušení
přebytečných malých veřejných vedlejších kaplí na venkově v lokalitách, kde zároveň existují
i farní kostely a v nich se nacházející milostné obrazy přenést do zmíněných kostelů.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv, č. 160, sg. A 13/1, fol. 169r-v, latinsko-německy);
vydané: Handbuch, 2, s. 404; Jaksch, 3, s. 386; Hempel-Kürsinger, 2, s. 32-33

522. 1783, srpen 7. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř oznamuje veškerému
světskému a řeholnímu kléru arcidiecéze text guberniálního intimátu z 25. července 1783
s odvoláním na dvorský dekret z 10. července téhoţ roku, týkajícího se ponechání práva
udělovat dispens v případě skrytých překáţek, bránících uzavření manţelství, i nadále
ordinářům a všem představeným klášterů arcidiecéze text guberniálního intimátu z 25.
července 1783 s odvoláním na dvorský dekret z 18. července téhoţ roku, týkajícího se
neobsazování řádových beneficií konkursem.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 160, sg. A 13/1, fol. 170r-v, latinsko-německy);
vydané: Handbuch, 2, s. 323; tamtéž, s. 50; Jaksch, 2, s. 26; týž, 4, s. 427; Hempel-Kürsinger, 3,
s.18-19; týž, 2, s. 208-209

523. 1783, srpen 7. (dvorský dekret). Zákaz prominutí trojích ohlášek před uzavřením
manţelství, o něţ bylo poţádáno pod falešným jménem některého ze snoubenců.
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 312
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524. 1783, srpen 7. (dvorský dekret). Podrobnější vysvětlení v případě ţádosti o prominutí
trojích ohlášek, podané pod falešným jménem.
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 314

525. 1783, srpen 13. (dvorský dekret). Rozhodnutí v případě dědictví dětí po rodičích, kteří
uzavřeli tajné manželství, tzv. „Mariages de conscience“.
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 324

526. 1783, srpen 14. (dvorský dekret); 1783, srpen 27. (guberniální nařízení). Zákaz
pouţívání šněrovaček z důvodu jejich škodlivého vlivu na zdraví ve všech sirotčincích,
klášterech a školách, kde probíhá výchova a vzdělávání dívek.
Prameny: vydané: Jaksch, 4, s. 172

527. 1783, srpen 16. (dvorské rozhodnutí). Stanovení pravidel pro regulaci počtu řeholního
kléru a zaopatření emeritních a nemocných duchovních v klášterech.
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 383-386

528. 1783, srpen 20. (dvorský dekret). Stanovení povinnosti pro studující řádové duchovní
přestoupit po zrušení biskupských seminářů do generálních seminářů, zrušení funkce
klášterních lektorů a zákaz přijímání noviců ze strany klášterů.
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 18-19

529. 1783, srpen 22. (dvorský dekret); 1783, srpen 29. (guberniální nařízení). Pokyny pro
vyplňování formuláře přiznávacích fasí všech duchovních fundací, který má být zaslán
zemské vládě (vzorový formulář přiloţen).
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 270-272

530. 1783, srpen 28. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř nařizuje veškerému světskému
a řeholnímu kléru arcidiecéze oznámit lidu konání a průběh třídenních poboţností u
příleţitosti oslav svátku českého kníţete a zemského patrona sv. Václava ve všech praţských
světských i řeholních kostelích.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 160, sg. A 13/1, fol. 171r-v, latinsky)

531. 1783, srpen 29. Praha. Cirkulář pro všechny kraje království Českého s odvoláním na
dvorský dekret z 22. srpna 1783 ohledně bliţšího vymezení fundačního kapitálu, na nějţ se
vztahují přiznávací fase (přiloţen vzor formuláře).
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 160, sg. A 13/1, fol. 230r-231r, německy)

532. 1783, září 1. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř oznamuje všem představeným
řádů arcidiecéze text guberniálního intimátu z 29. srpna 1783 s odvoláním na dvorský dekret
z 21. srpna téhoţ roku, týkajícího se pravidel studia v generálních seminářích, které zahajují
svou činnost k 1. listopadu 1783.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 160, sg. A 13/1, fol. 235r-236r, latinsko-německy)
vydané: Handbuch, 2, s. 19-22; Jaksch, 2, s. 454-456; Hempel-Kürsinger, 4, s. 58-59 (dvorský
dekret 21.8.1783)

533. 1783, září 4. (dvorský dekret); 1783, září 14. (guberniální nařízení). Stanovení
povinnosti vyhotovit tabely nekatolíků tolerovaných vyznání na území dědičných zemí, kteří
se přihlásili k některému z těchto náboţenství v době od 1. ledna do 30. června 1783
(přiloţena vzorová tabela).
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 51-52
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534. 1783, září 5. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř povoluje s odvoláním na nejvyšší
reskript z 19. prosince 1761 sbírat almuţny ve prospěch obyvatel horního města Zvolen
v Uhrách a města Villach v Korutanech, která byla z velké části zničena poţárem.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 160, sg. A 13/1, fol. 237r-v, latinsky);
vydané: Jaksch, 1, s. 68

535. 1783, září 9. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř oznamuje veškerému světskému
a řeholnímu kléru arcidiecéze text guberniálního intimátu z 27. srpna 1783 s odvoláním na
dvorský dekret ze 14. srpna téhoţ roku, týkajícího se zákazu tajného uzavírání sňatků bez
předchozích ohlášek a text guberniálního intimátu z 29. srpna 1783 s odvoláním na dvorský
dekret z 19. srpna téhoţ roku, týkajícího se povinnosti patronů hradit náklady na opravy
farních budov a kostelů, pokud nechtějí přijít o své patronátní právo.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 160, sg. A 13/1, fol. 233r-234r, latinsko-německy);
vydané: Handbuch, 2, s. 375; Jaksch, 1, s. 185; týž, 2, s. 4-5; týž,; Hempel-Kürsinger, 7, s. 72-73

536. 1783, září 9. (dvorský dekret). Stanovení pravidel pro nakládání s ofěrou, poloţenou na
oltář.
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 420

537. 1783, září 9. (nařízení pro Čechy). Stanovení povinnosti pastorů poţádat o pochování
nekatolíka na katolickém hřbitově tzv. „povolovacím lístkem“ u příslušného katolického
faráře.
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 472-473

538. 1783, září 9. (guberniální nařízení). Povolení pro pastory asistovat faráři při pohřbech
nekatolíků.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 236

539. 1783, září 9. (dvorský dekret). Stanovení pravidel pro chování osob, hlásících se
k některému z tolerovaných náboţenství, vůči osobám katolického vyznání.
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 466

540. 1783, září 12. Praha. Arcibiskup Antonín Petr hrabě Příchovský vydává patent
ohledně uctění památky sv. Václava s uvedením programu svatováclavských oslav, které se
budou konat v hlavním městě Praze v době od 28. září do 5. října 1783.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 160, sg. A 13/1, fol. 171r+nefol; německy; fol. 171v+nefol.,
česky)

541. 1783, září 12. (dvorský dekret). Povolení obsazovat farní beneficia jak schopnými
řádovými tak i světskými duchovními.
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 387

542. 1783, září 15. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř nařizuje veškerému světskému a
řeholnímu kléru arcidiecéze vyhotovit přiznávací fase jednotlivých beneficií a odeslat je do
šesti týdnů od vydání tohoto nařízení českému zemskému guberniu, kde budou uloţeny.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 160, sg. A 13/1, fol. 229r, latinsky)

543. 1783, září 18. (dvorský dekret). Zákaz vybírat v případě udělení dispensu další taxy
kromě poplatku za razítko a vyhotovení příslušné listiny.
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 326
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544. 1783, září 25. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř oznamuje veškerému světskému
a řeholnímu kléru arcidiecéze text guberniálního intimátu z 12. září 1783 s odvoláním na
dvorský dekret z 28. srpna téhoţ roku, týkajícího se zákazu nošení jakýchkoli soch během
povolených procesí a text guberniálního intimátu z 12. září 1783 s odvoláním na dvorský
dekret ze 30. srpna téhoţ roku, týkajícího se zákazu konání procesí do Mariazell ve Štýrsku,
povoleného nařízením z 11. dubna 1762.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 160, sg. A 13/1, fol. 238r-v, latinsko-německy);
vydané: Handbuch, 2, s. 410; tamtéž, s. 410; Jaksch, 4, s. 559-560; týž, 5, s. 394; týž,; HempelKürsinger, 9, s. 8-9; týž, 7, s. 436-437

545. 1783, září 26. (guberniální nařízení). Stanovení povinnosti pro ordináře nabádat
kláštery a náboţenské obce, aby předkládaly k cenzuře Direktáře [lat. Directorium, čili
liturgický kalendář katolické Církve s uvedením bohosluţebného řádu mší svatých a
církevních hodinek pro jednotlivé dny církevního roku; pozn. aut.].
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 523

546. 1783, září 30. (dvorský dekret). Přiznání práva výběru knih pro duchovní cvičení
nekatolickým obcím.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 380

547. 1783, říjen 2. (dvorský dekret). Stanovení povinnosti penzionovaných exjezuitů přinést
s sebou v případě ţádosti o zvýšení penze potvrzení od příslušného faráře a krajského úřadu,
ţe jsou ještě naţivu a nevykonávají ţádné povolání, resp. nejsou ani schopni je vykonávat.
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 261

548. 1783, říjen 7. (dvorský dekret); 1783, říjen 17. (guberniální nařízení). Stanovení
podmínek pro studium řeholních kleriků včetně stanovení okruhu osob, zaopatřujících
budoucí kleriky v generálních seminářích.
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 22-23; Jaksch, 6, s. 87-89

549. 1783, říjen 8. (guberniální nařízení). Stanovení povinnosti pro ţidovské školy
odevzdávat vţdy na konci kaţdého roku jmenný seznam ţákyň vrchním rabínům, resp.
podrabínům.
Prameny: vydané: Jaksch, 4, s. 125-126

550. 1783, říjen 9. (dvorský dekret). Zákaz pro členy ţebravých řádů sbírat na území
dědičných zemí almuţny na nákup soli a dřeva.
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 236

551. 1783, říjen 9. (dvorský dekret). Směrnice pro zřizování hřbitovů za městskými
hradbami.
Prameny: vydané: Handbuch, 6, Wien 1786, s. 560-564; Jaksch, 1, s. 61

552. 1783, říjen 9. (dvorský dekret); 1783, říjen 22. (guberniální nařízení). Stanovení
předpisů pro konání poboţností pro školní mládeţ, studující na gymnáziích, po zrušení
mariánských poboţností.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 94-96

553. 1783, říjen 9. (dvorský dekret); 1789, říjen 22. (guberniální nařízení). Zákaz
jakýchkoli okázalostí při nekatolických pohřbech.
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Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 237

554. 1783, říjen 17. (dvorský dekret). Zákaz placení štolového poplatku faráři za křest (a
jeho vyškrtnutí ze Štolového patentu) s platností od 1. listopadu 1773 a povolení dávat
kostelníku za účast při křtu jen drobné dárky.
Prameny: vydané: Jaksch, 6, s. 16

555. 1783, říjen 19. (dvorský dekret); 1783, říjen 31. (guberniální nařízení). Stanovení
povinnosti pro generální seminář platit za léky na předpis.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 152

556. 1783, říjen 20. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř oznamuje veškerému
světskému a řeholnímu kléru arcidiecéze text guberniálního intimátu z 8. října 1783
s odvoláním na dvorský dekret z 25. září téhoţ roku, týkajícího se povinnosti uzavírat sňatek
mezi snoubenci rozdílného náboţenského vyznání před katolickým duchovním a text
guberniálního intimátu z 15. října 1783 s odvoláním na dvorský dekret z 2. října téhoţ roku,
týkajícího se dalšího působení exjezuitů v církevní správě, zejména při náboţenské výchově
mládeţe na normálních školách.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 160, sg. A 13/1, fol. 309r-v, latinsko-německy);
vydané: Handbuch, 2, s. 327-328; Jaksch, 2, s. 112; týž, 3, s. 6; týž, 6, s. 157

557. 1783, říjen 22. (dvorský dekret); 1783, říjen 31. (guberniální nařízení). Zákaz
jmenovat na území dědičných zemí kanovníkem osobu, která nepůsobí v duchovní správě
alespoň po dobu alespoň deseti let.
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 197; Jaksch, 1, s.552

558. 1783, říjen 23. (dvorský dekret). Zákaz pro faráře vybírat jiné neţ zákonem stanovené
poplatky.
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 254

559. 1783, říjen 23. (dvorský dekret). Zákaz pro katolické faráře poţadovat od nekatolíků
placení štolových poplatků.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 44

560. 1783, říjen 24. (dvorský dekret). Stanovení pravidel pro slouţení fundačních mší
svatých a jiných poboţností.
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 198-199

561. 1783, říjen 24. (dvorský dekret). Zákaz pro členy ţebravých řádů z Rakous nad Enţí
[dnes Horní Rakousko; pozn. aut.] sbírat s platností od 1. listopadu almuţny na území
dědičných zemí.
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 236-237

562. 1783, říjen 24. (patent). Císař Josef II. vydává patent, jímţ se zakazují platit farářům
taxy, uvedené ve Štolovém patentu, do 1. listopadu 1783, kdy tento vejde v platnost; do té
doby se příslušná částka faráři vyplácí z pokladny Náboţenského fondu.
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 355

563. 1783, říjen 24. (patent). Stanovení dalších pravidel pro rozšíření farní sítě na venkově.
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 387-392
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564. 1783, říjen 28. (dvorský dekret). Povolení vyplácet milosrdným bratřím 150 zl. ročně
z pokladny Náboţenského fondu za zaopatřování jednoho řeholního klerika ze ţebravého řádu
jakoţ i jednoho titulanta světského duchovního stavu.
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 228

565. 1783, říjen 28. (dvorské rozhodnutí). Stanovení povinnosti odvádět v budoucnu
interkalární příjmy duchovenských beneficií do Náboţenského fondu.
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 293

566. 1783, listopad 6. (dvorský dekret). Stanovení povinnosti upřednostňovat v případě
obsazování uprázdněných míst pro vybírání mýta či výuku ve škole exjezuity; v případě
ţádosti o zvýšení penze se tito musí prokázat vysvědčením od svých farářů a krajských
úředníků, ţe jsou schopni zastávat svou funkci.
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 261

567. 1783, listopad 6. (dvorský dekret). Stanovení pravidel pro zřizování nekatolických
konsistoří augsburského vyznání a jmenování superintendentů.
Prameny: vydané: Handbuch, 6, s. 615-616

568. 1783, listopad 7. (dvorský dekret); 1783, listopad 21. (guberniální nařízení). Zákaz
pro biskupy přibírat si po zrušení funkce oltářníků jako své pomocníky v církevní správě
alumny z generálních seminářů.
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 22; Jaksch, 1, s. 81-82

569. 1783, listopad 8. (dvorský dekret). Zákaz obdarovávat kostelníky za přípravu křtu a
účast na něm byť jen drobné dárky.
Prameny: vydané: Jaksch, 6, s. 16-17

570. 1783, listopad 13. (dvorský dekret). Zrušení výplaty penze z exjezuitského fondu pro
exjezuity, kteří získali místo v církevní správě a s ním i právo pobírat plat z Náboţenského
fondu.
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 262

571. 1783, listopad 14. (dvorský dekret). Povolení pro nekatolíky mít vlastní učitele svých
dětí.
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 426

572. 1783, listopad 17. (dvorský dekret). Stanovení povinnosti překládat do češtiny všechna
dvorská a zeměpanská nařízení, určená pastorům.
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 473

573. 1783, listopad 17. (dvorský dekret). Povolení zřizovat při modlitebnách nekatolické
hřbitovy, které však musí být oploceny.
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 473

574. 1783, listopad 20. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř oznamuje všem
představeným řádů arcidiecéze text guberniálního intimátu ze 7. listopadu 1783 s odvoláním
na dvorský dekret z 24. října téhoţ roku, týkajícího se zákazu skládat kněţské nebo řeholní
sliby před dosaţením stanoveného věku; v případě, ţe se tak stane, budou tyto sliby neplatné a
ordináři nebo řádoví představení, s jejichţ souhlasem k tomu došlo, co nejpřísněji potrestáni.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 160, sg. A 13/1, fol. 372r-v, latinsko-německy)
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vydané: Handbuch, 2, s. 225-226

575. 1783, listopad 20. (dvorský dekret); 1783, prosinec 5. (guberniální nařízení).
Oznámení zřízení nového biskupství v Českých Budějovicích, jehoţ správou byl pověřen
kanovník olomoucké kapituly, hrabě Schaaffgotsche a s tím souvisejícího diecézního
rozdělení království Českého na arcibiskupství Praţské a biskupství Litoměřické,
Královéhradecké a Českobudějovické.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 325, 517

.
576. 1783, listopad 20. (dvorský dekret); 1783, prosinec 5. (guberniální nařízení). Zrušení
příjmů diecezánů z ciziny, působících na území dědičných zemí.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 513

577. 1783, listopad 21. (dvorský dekret); 1783, listopad 28. (guberniální nařízení). Zrušení
řádu trinitářů na území dědičných zemí z důvodu jeho neuţitečnosti a odevzdání jeho majetku
do pokladny Náboţenského fondu, kde bude pouţit k vykupování zeměpanských poddaných
z tureckého otroctví.
Prameny: vydané: Jaksch, 6, s. 176

578. 1783, listopad 23. (dvorský dekret); 1783, prosinec 3. (guberniální nařízení). Zákaz
vyhotovování katalogů knih s výjimkou případu jejich draţby.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 402

579. 1783, listopad 24. (dvorský dekret); 1783, prosinec 10. (guberniální nařízení). Zrušení
všech mariánských kongregací.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 342

580. 1783, listopad 27. (dvorský dekret). Zrušení všech bratrstev a mariánských kongregací
s výjimkou těch, která se spojí s Institutem chudých v tzv. „Bratrstvo činné lásky k bližnímu“.
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 406-407

581. 1783, prosinec 1. (dvorské rozhodnutí). Zrušení všech hřbitovů uvnitř městských
hradeb hlavních měst jakoţ i soukromých hrobek v kostelích.
Prameny: vydané: Handbuch, 6, s. 559-560

582. 1783, prosinec 2. (dvorský dekret); 1783, prosinec 12. (guberniální nařízení).
Stanovení povinnosti farářů slouţit o nedělích mši svatou pro farní obec, uvedená
v Direktoriích, se nevztahuje na svátky.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 523-524

583. 1783, prosinec 3. (nařízení dvorské válečné rady). Stanovení povinnosti poslat
řeholního klerika s vyšším svěcením a sloţenými sliby, který se přihlásí pod falešným
jménem jako rekrut do armády, zpět do jeho mateřského kláštera.
Prameny: vydané: Jaksch, 5, s. 27-28

584. 1783, prosinec 4. (dvorský dekret); 1783, prosinec 16. (guberniální nařízení).
Rozšíření zákazu dovozu řezenských a ortenburských luteránských kancionálů do dědičných
zemí téţ na saské kancionály.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 380-381
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585. 1783, prosinec 4. (dvorský dekret); 1784, leden 9. (nařízení pro Čechy). Povolení
svěřovat exjezuitům zastávání funkcí v oblasti církevní a školské správy dle jejich schopností,
ověřených zkouškami.
Prameny: vydané: Handbuch, 6, s. 533

586. 1783, prosinec 5. (guberniální nařízení). Stanovení povinnosti pro krajské úřady
neprodleně odeslat zbývající přiznávací fase far a lokálních kapelanií.
Prameny: vydané: Jaksch, 6, s. 302

587. 1783, prosinec 6. (dvorský dekret). Stanovení povinnosti vyslat mladé řeholníky bez
dokončených filozofických a teologických studií za účelem ukončení řádného vzdělání
neprodleně do veřejných škol.
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 19

588. 1783, prosinec 8. (dvorský dekret). Stanovení povinnosti vyhotovovat kvitance na
vyplacené penze řeholníků a jeptišek ze zrušených klášterů na kolkovaném papíře.
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 273

589. 1783, prosinec 9. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř oznamuje veškerému
světskému a řeholnímu kléru arcidiecéze text guberniálního intimátu z 3. prosince 1783
s odvoláním na dvorský dekret ze 17. listopadu téhoţ roku, týkajícího se povinnosti farářů
zabraňovat farníkům v odpadlictví od katolické víry, avšak bez jakýchkoli výpadů vůči
tolerovaným nekatolickým náboţenstvím s kazatelen [v citovaném Handbuchu připojen ještě
text Pastýřského listu duchovním z 1. ledna 1752, týkající se předmětu a obsahu katolických
kázání; pozn. aut.]; závěrem připojena poznámka konsistoře o vydání díla De Jure Supremi in
civitate Imperantis circa Sacra profesora veřejného práva na praţské univerzitě Josepha
Lothara de Schrod.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 160, sg. A 13/1, fol. 459r-v, latinsko-německy)
vydané: Handbuch, 2, s. 53-66

590. 1783, prosinec 18. (nařízení pro Čechy). Stanovení povinnosti okamţitě hlásit
jakýkoli pronájem části majetku valdických kartuziánů.
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 291

591. 1783, prosinec 25. (dvorský dekret). Stanovení okruhu fundačních kapitálů, které mají
být vkládány do tzv. „veřejných fondů“.
Prameny: vydané: Handbuch, 6, s. 497-498

592. 1783, prosinec 31. (dvorský dekret); 1784, leden 8. (guberniální nařízení). Povolení
pochovávat společně katolíky a nekatolíky na katolických hřbitovech se vztahuje pouze na
lokality, v nichţ neexistují samostatné nekatolické hřbitovy.
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 473; Jaksch, 1, s. 237

593. 1783, [s.d.] (Milán). Stanovy uhersko-německé koleje v Pavii, zřízené za účelem
vzdělávání budoucích duchovních z dědičných zemí.
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 25-47

594. 1784, leden 3. (dvorský dekret pro dědičné země). Povolení volit za představené řádu
milosrdných bratří jen ty laické bratry, kteří byli provinciálem označeni za „schopné volby“.
Prameny: vydané: Handbuch, 6, s. 529
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595. 1784, leden 8. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř oznamuje všem farářům exjezuitům a farním administrátorům - exjezuitům arcidiecéze text guberniálního intimátu
z 24. prosince 1783, týkajícího se poţadavků na obsazování uprázdněných beneficií kněţími
z řad exjezuitů a laickými bratry.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 161, sg. A 13/2, fol. 47r-48r, latinsko-německy);
vydané: Handbuch, 2, s. 262-263; tamtéž, 6, s. 533; tamtéž,; Jaksch, 3, s. 7 (dvorský dekret 4.12.,
guberniální nařízení 24.12.1783)

596. 1784, leden 8. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř oznamuje veškerému světskému
a řeholnímu kléru arcidiecéze seznam knih, zakázaných Studijní a knižní censurní komisí
v červenci, srpnu, září a říjnu 1783.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 161, sg. A 13/2, fol. 49r-v, latinsko-německy)

597. 1784, leden 8. (dvorský dekret). Zrušení temporálií všem cizím biskupům, jejichţ
diecéze se nacházejí na území dědičných zemí.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 513

598. 1784, leden 8. (dvorský dekret); 1784, leden 26. (guberniální nařízení). Povolení pro
nekatolíky doprovázet pohřby svých souvěrců zpěvem a pohřební řečí pouze na svých
vlastních, a nikoli katolických hřbitovech.
Prameny: vydané: Handbuch, 6, s. 613-614; Jaksch, 1, s. 237

599. 1784, leden 12. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř oznamuje veškerému
světskému a řeholnímu kléru arcidiecéze text guberniálního intimátu z 12. prosince 1783
s odvoláním na dvorský dekret z 24. listopadu téhoţ roku, týkajícího se povinnosti pro
patrony finančně slabých alumnů generálních seminářů uhradit za ně potřebné výdaje a text
guberniálního intimátu z 19. prosince 1783 s odvoláním na dvorský dekret z 5. prosince téhoţ
roku, týkajícího se povinnosti církevních řádů vystavovat tzv. „titulus mensae“ těm
alumnům, kteří vstoupí po skončení studií do jejich řad.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 161, sg. A 13/2, fol. 53r-54r, latinsko-německy);
vydané: Handbuch, 2, s. 23; Hempel-Kürsinger, 9, s. 562-563

600. 1784, leden 12. (dvorský dekret). Stanovení povinnosti pro zemskou vládu dbát na to,
aby byli z prostředků Náboţenského fondu podporováni jen ti emeritní duchovní, kteří
skutečně vlastní nějaké beneficium.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 483

601. 1784, leden 13. (dvorský dekret); 1784, leden 23. (nařízení pro Čechy). Povolení pro
faráře provádět ohlášky snoubenců ve třetím a čtvrtém stupni příbuzenství s odvoláním na
Manželský patent na základě dispensu od světského úřadu.
Prameny: vydané: Handbuch, 6, s. 545-546

602. 1784, leden 18. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř nařizuje veškerému světskému
a řeholnímu kléru arcidiecéze oznámit lidu dodrţování čtyřicetidenního půstu před
Velikonocemi a nabádat jej k zahájení přípravy na zpověď v Pašijovém týdnu.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 161, sg. A 13/2, fol. 51r-52v, latinsky)

603. 1784, leden 24. (dvorský dekret). Stanovení povinnosti zastavit zasílání seznamů
kostelů a kaplí, nacházejících se na území dědičných zemí, neboť tyto jsou jiţ známy
z přiznávacích fasí a zároveň prohlásit za nepotřebné vedlejší kaple a kostely na venkově,
které nejsou v majetku klášterů.
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Prameny: vydané: Handbuch, 10, s. 854

604. 1784, leden 25. (dvorský dekret). Zvýšení kongruy pro faráře a kaplany na lokaliích,
která ja vyplácena z pokladny Náboţenského fondu, podléhá schválení panovníka.
Prameny: vydané: Handbuch, 6, s. 589

605. 1784, leden 25. (dvorský dekret); 1784, únor 6. (nařízení pro Čechy). Stanovení
povinnosti zrušit v rámci farní sítě místa farářů, kteří kázali pouze o nedělích a svátcích;
mohou se však uplatnit jako řádní duchovní správci.
Prameny: vydané: Handbuch, 6, s. 477, 589; tamtéž, 10, s. 848

606. 1784, leden 26. (guberniální nařízení). Povolení osvobodit i nadále milosrdné bratry
jako sběratele almuţen ve prospěch jejich nemocnic ve všech případech, v nichţ tomu aţ
dosud tak bylo.
Prameny: vydané: Handbuch, 6, s. 492

607. 1784, leden 29. (dvorský dekret); 1784, únor 13. (guberniální nařízení). Stanovení
povinnosti postupovat zprávy diecézních biskupů, zasílané v záleţitostech zeměpanských
titulantů zemské vládě, příslušnému dvorskému úřadu ve Vídni.
Prameny: vydané: Jaksch, 6, s. 121

608. 1784, leden 31. (dvorský dekret). Stanovení povinnosti kolkovat všechny kvitance na
penze řeholníků a jeptišek ze zrušených řádů, přesahující hodnotu 1 zl.
Prameny: vydané: Handbuch, 6, s. 537-538

609. 1784, únor 9. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř oznamuje veškerému světskému
a řeholnímu kléru arcidiecéze text guberniálního intimátu z 23. ledna 1784 s odvoláním na
dvorský dekret ze 13. ledna téhoţ roku, týkajícího se zákazu doplňovat zveřejňování
panovnických nařízení s kazatelen vlastním výkladem ze strany duchovních a text
guberniálního intimátu z 29. ledna 1784 s odvoláním na dvorský dekret z 15. ledna téhoţ
roku, týkajícího se zrušení Všeobecného depozitního úřadu ve Vídni a uloţení depozit,
vztahujících se mimo jiné téţ na kapitál veřejných fondů, v Archivu dvorské válečné rady.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 161, sg. A 13/2, fol. 118r-119r, latinsko-německy);
vydané: Jaksch, 1, s. 155-156 ; týţ, 6, s. 340

610. 1784, únor 9. (dvorský dekret); 1784, únor 27. (guberniální nařízení). Stanovení
povinnosti spojit napříště funkci kanovníka a probošta s řádnou správou farního beneficia.
Prameny: vydané: Handbuch, 6, s. 589-590; Jaksch, 1, s. 467

611. 1784, únor 9. (dvorský dekret). Povolení pro přestárlé faráře, kteří se v duchovní
správě obzvláště vyznamenali a pobírají ze svého beneficia roční výnos menší neţ 600 zl.,
spravovat farnost s výnosem 600 zl ročně.
Prameny: vydané: Handbuch, 6, s. 590

612. 1784, únor 9. (dvorský dekret). Stanovení povinnosti odstranit veškeré cennosti
(šatstvo, obuv, paruky, prsteny aj.) ze zlata, stříbra a jiných drahých materiálů ze soch a
obrazů v kostelích jakoţ i všech předmětů, připomínajících ofěru.
Prameny: vydané: Handbuch, 6, s. 596-597
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613. 1784, únor 9. (dvorský dekret). Stanovení povinnosti odvádět tzv. „seminaristicum“,
resp. „alumnaticum“, určené na vzdělání budoucích duchovních správců, generálním
seminářům a jejich rektoři mají podle jeho výše přijímat příslušný počet alumnů.
Prameny: vydané: Handbuch, 6, s. 447; Jaksch, 1, s. 79

614. 1784, únor 9. (dvorský dekret). Stanovení pravidel pro průběh konání všeobecných
konkursních zkoušek na obsazení uprázdněných farních beneficií.
Prameny: vydané: Handbuch, 6, s. 460-471

615. 1784, únor 11. Vídeň. Císař Josef II. vydává patent ohledně příslušnosti obţalovaných
před soudní stolice podle povahy projednávaného sporu a společenského postavení
obţalovaného.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 162, sg. A 13/3, fol. 150r-154r, německy);
vydané: Jaksch, 3, s. 154-156

616. 1784, únor 11. (dvorský justiční dekret); 1784, duben 24. (nařízení apelačního
soudu). Pravidla pro inventarizaci knih z pozůstalostí.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 417-418

617. 1784, únor 12. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř oznamuje veškerému
světskému a řeholnímu kléru arcidiecéze text panovnického patentu z 26. listopadu 1783, jímţ
se zakazuje zvonit proti bouřce s odůvodněním, ţe kovové zvony přitahují blesky.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 161, sg. A 13/2, fol. 117r-v, latinsko-německy);
vydané: Handbuch, 2, s. 356; Jaksch, 2, s. 489 (dvorský dekret 13.11. patent 26.11., guberniální
nařízení 16.12.1783); Hempel-Kürsinger, 4, s. 270-271

618. 1784, únor 12. (dvorský dekret); 1784, únor 26. (guberniální nařízení). Osvobození
nekatolíků od placení poplatků katolickému duchovenstvu s výjimkou těch, jeţ jsou uvedeny
v dvorských rozhodnutích a erekčních listinách.
Prameny: vydané: Handbuch, 6, s. 614; Jaksch, 1, s. 44

619. 1784, únor 13. (dvorský dekret). Zákaz spojení řádové provincie milosrdných bratří
s jejími kláštery v cizině.
Prameny: vydané: Handbuch, 6, s. 485

620. 1784, únor 14. (dvorský dekret). Zákaz pro faráře oddávat vojáky, kteří jsou na
dovolené a neprokáţí se kromě dovolenkového pasu a dovolenkového lístku téţ písemným
souhlasem se sňatkem od svého regimentu.
Prameny: vydané: Handbuch, 6, s. 547

621. 1784, únor 15. (dvorský dekret). Stanovení povinnosti pro duchovenstvo připomenout
farníkům v souvislosti s poţíváním masa v postním období křesťanskou povinnost střídmosti
a zejména dobročinnosti ve vztahu k chudým.
Prameny: vydané: Handbuch, 6, s. 604

622. 1784, březen 16. (dekret dvorské kanceláře pro Čechy). Stanovení povinnosti pro
biskupy dbát na vydávání vysvědčení o studijních předpokladech uchazečům o studium
v generálním semináři jakoţ i o to, aby neposlali do semináře ţádného uchazeče, který z něho
byl jiţ jednou kvůli špatnému prospěchu vyloučen.
Prameny: vydané: Handbuch, 6, s. 446
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623. 1784, únor 17. (dvorský dekret); 1784, březen 12. (guberniální nařízení). Nové
diecézní rozdělení Čech, Moravy a Slezska na Praţské arcibiskupství (kraj Kouřimský,
Rakovnický, Berounský, Plzeňský a Loketský - s výjimkou části řezenské diecéze a hrabství
Kladského v Prusku), Litoměřické biskupství (kraj Litoměřický, Boleslavský a Ţatecký),
Královéhradecké biskupství (kraj Královéhradecký, Čáslavský, Chrudimský a Bydţovský),
Budějovické biskupství (kraj Budějovický, Prácheňský, Táborský a Klatovský), Olomoucké
arcibiskupství (kraj Přerovský, Olomoucký a Hradišťský), Brněnské biskupství (kraj
Jihlavský, Znojemský a Brněnský) a Vratislavské biskupství (kraj Krnovský a Těšínský).
Prameny: vydané: Handbuch, 6, s. 530-532; Jaksch, 1, s. 518

624. 1784, únor 17. (dvorský dekret). Povolení pro pastory vizitovat pod podmínkou
dodrţování všech stávajících normálií a předpisů nekatolické školy.
Prameny: vydané: Handbuch, 6, s. 608

625. 1784, únor 20. (patent). Císař Josef II. vydává patent, jímţ se stanovuje jednotný
způsob vedení křestních, oddacích a úmrtních matrik katolickými duchovními (vzorové
formuláře přiloţeny).
Prameny: vydané: Handbuch, 6, s. 574-579; Jaksch,4, s. 127-132

626. 1784, únor 23. (dvorský dekret); 1784, březen 4. (guberniální nařízení). Stanovení
povinnosti převést zboţné odkazy (tzv. „pia legata“) z pozůstalostí, určené původně
zrušeným bratrstvům, do pokladny „Bratrstva činné lásky bližního“ (Bruderschaft der
thätigen Liebe des Nächsten).
Prameny: vydané: Handbuch, 6, s. 594; Jaksch, 6, s. 281

627. 1784, únor 26. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř oznamuje veškerému
světskému a řeholnímu kléru arcidiecéze text guberniálního intimátu ze 13. února 1784
s odvoláním na dvorský dekret z 20. ledna téhoţ roku, týkajícího se Manželského patentu, na
jehoţ základě mohou uzavírat manţelství pouze ti snoubenci, kteří nejsou označeni za
nezpůsobilé a nejsou v příbuzenském vztahu.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 161, sg. A 13/2, fol. 120r, latinsko-německy);
vydané: Handbuch, 6, s. 546; Jaksch, 2, s. 89

628. 1784, únor 28. (dvorský dekret). Povolení pouţívat majetek klášterů řádu trinitářů i
nadále na vykupování zajatých křesťanů z tureckého zajetí.
Prameny: vydané: Handbuch, 6, s. 491

629. 1784, únor 28. (dvorský dekret). Stanovení povinnosti pro konsistoře a biskupy
neodmítat vystavení dispensu v případě sňatku mezi snoubenci ve třetím a čtvrtém stupni
příbuzenství (k odmítnutí ze zmíněného důvodu došlo v pasovské diecézi).
Prameny: vydané: Handbuch, 6, s. 547

630. 1784, březen 3. (dvorský dekret). Zákaz pro duchovní správce odvádět arcibiskupské či
biskupské konsistoři poplatek za udělení beneficia.
Prameny: vydané: Handbuch, 6, s. 507

631. 1784, březen 4. (dvorský dekret); 1784, duben 16. (guberniální nařízení). Zákaz
udělovat napříště „titulus mensae“ uchazečům o světský duchovní stav, studujícím
v generálních seminářích a stanovení povinnosti zabezpečovat tyto osoby z prostředků
Náboţenského fondu.
Prameny: vydané: Jaksch, 6, s. 121-122
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632. 1784, březen 9. (dvorský dekret). Povolení udělit tzv. „domovské právo“ pro duchovní
po desetiletém pobytu v jedné lokalitě; pokud však takový duchovní poţaduje i správu farního
beneficia nebo post představeného řádu, musí se kromě zmíněného desetiletého pobytu
prokázat ještě vysvědčením o absolvování teologických studií nebo alespoň sloţením všech
předepsaných zkoušek.
Prameny: vydané: Handbuch, 6, s. 516-517

633. 1784, březen 14. (dvorský dekret); 1784, březen 26. (guberniální nařízení). Stanovení
povinnosti vyhotovit mapy diecézí aţ po zřízení všech nových far.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 518-519

634. 1784, březen 15. (dvorský dekret); 1784, duben 12. (guberniální nařízení). Povolení
pro cizince, kteří nejsou poddanými dědičných zemí, absolvovat zde teologická studia mimo
generální semináře; na území dědičných zemí však nesmí působit ţádný kněz, který
neabsolvoval studium teologie v generálním semináři.
Prameny: vydané: Handbuch, 6, s. 448-449; Jaksch, 6, s. 89

635. 1784, březen 16. (dvorský dekret); 1784, duben 1. (guberniální nařízení). Stanovení
povinnosti pro zemské vlády podávat kaţdého čtvrt roku zprávu o všech nutných opravách
budov v rámci jednotlivých zemí dvorské komoře.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 195

636. 1784, březen 17. (dvorský dekret). Povolení pro cizince, kteří nejsou poddanými
dědičných zemí, studovat v generálních seminářích, avšak po zaplacení určité částky a pokud
volné místo předtím odmítl tuzemský uchazeč.
Prameny: vydané: Handbuch, 6, s. 449

637. 1784, březen 21. (dvorský dekret). Zákaz všech poutí a procesí, které se konají bez
doprovodu řádného duchovního správce.
Prameny: vydané: Handbuch, 6, s. 598-599

638. 1784, březen 21. (dvorský dekret). Zákaz vyřizovat ţádosti o udělení „titulus mensae“,
vydané po 29. lednu 1784, s odvoláním na zrušení práva tento titul udělovat.
Prameny: vydané: Jaksch, 6, s. 122

639. 1784, březen 22. Praha. Arcibiskup Antonín Petr hrabě Příchovský vydává tzv. „jarní
patent“, určený veškerému světskému a řeholnímu kléru arcidiecéze.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 161, sg. A 13/2, fol. 195r-200r, latinsky)

640. 1784, březen 22. (dvorský dekret). Stanovení průběhu konání poboţností o Pašijovém
týdnu dle římského ritu, avšak bez návštěvy věřících v kostele na Zelený čtvrtek, zřízení
Boţího hrobu na Velký pátek a provádění všech zvyků, připadajících na odpoledne Boţího
Hodu velikonočního.
Prameny: vydané: Handbuch, 6, s. 605

641. 1784, březen 27. (dvorský dekret). Zákaz přijímat ke studiu v generálním semináři
uchazeče, kteří byli při podzimní zkoušce klasifikováni hůře neţ „druhou třídou“.
Prameny: vydané: Handbuch, 6, s. 449-450
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642. 1784, březen 29. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř oznamuje veškerému
světskému a řeholnímu kléru arcidiecéze text guberniálního intimátu z 20. března 1784
s odvoláním na dvorský dekret z 9. února a 5. března téhoţ roku, týkajícího se zákazu
poskytování mešních stipendií klášterům; zákazu ţehnání chleba, vína, vody, svíček a semen
a plodin; zákazu svěcení svátků sv. Vincence a Všech Svatých a uctívání zrušených bratrstev
a text guberniálního intimátu z 20. března 1784 s odvoláním na dvorský dekret z 9. března
téhoţ roku, týkajícího se povinnosti duchovních prokazovat se při ţádosti o udělení beneficia
nejméně desetiletým působením na některém světském nebo řeholním beneficiu a studiem
teologie na některém z příslušných ústavů v dědičných zemích habsburského soustátí nebo
alespoň sloţením předepsaných zkoušek.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 161, sg. A 13/2, fol. 201r-202r, latinsko-německy);
vydané: Handbuch, 6, s. 482, 605-606; Jaksch, 3, s. 57; týž, 4, s. 199

643. 1784, duben 1. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř oznamuje veškerému
světskému a řeholnímu kléru arcidiecéze poţadavky ke konkursním zkouškám na uprázdněná
beneficia a jejich průběh.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 161, sg. A 13/2, fol. 256r-257v, latinsko-německy);
vydané: Handbuch, 6, s. 460-471; Jaksch, 3, s. 588-592 (dvorský dekret 9.2., guberniální nařízení
27.2.1784)

644. 1784, duben 1. (dvorský dekret). Stanovení pravidel, upravujících vzájemný vztah
řádových představených a řeholníků, studujících v generálním semináři.
Prameny: vydané: Handbuch, 6, s. 457-458

645. 1784, duben 1. (dvorský dekret). Stanovení povinnosti pro duchovní umoţnit
snoubencům v případě, ţe neexistují ţádné překáţky, uzavření manţelství bez zbytečných
průtahů; biskupský dispens má být vydán bezplatně.
Prameny: vydané: Handbuch, 6, s. 548-549

646. 1784, duben 2. (dvorský dekret). Zákaz pro ordináře vydávat napříště jak v psané tak i
tištěné podobě jakékoli písemnosti, které nebyly předloţeny ke schválení guberniu či zemské
vládě.
Prameny: vydané: Handbuch, 6, s. 477

647. 1784, duben 2. (dvorský dekret). Stanovení povinnosti děkanů obstarávat doručování
tištěných písemností od biskupů jednotlivým farářům za poplatek do 6 kr.
Prameny: vydané: Handbuch, 6, s. 514-515

648. 1784, duben 4. (dvorský dekret). Zákaz přijímat ke studiu v generálním semináři
uchazeče s tělesnou vadou.
Prameny: vydané: Handbuch, 6, s. 447

649. 1784, duben 4. (dvorský dekret). Stanovení výše měsíční penze duchovním ze
zrušených klášterů na 16 zl.; schopní jedinci se mohou ucházet o místo v duchovní správě.
Prameny: vydané: Handbuch, 6, s. 537

650. 1784, duben 4. (dvorský dekret). Stanovení pravidel pro postup v případě světských
duchovních, neschopných zastávat kněţskou sluţbu.
Prameny: vydané: Handbuch, 8, s. 613-614
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651. 1784, duben 8. (dvorský dekret). Zákaz předávat jakékoli knihy a rukopisy zrušených
klášterů univerzitní knihovně.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 303

652. 1784, duben 13. (dvorský dekret); 1784, duben 29. (nařízení pro Čechy). Stanovení
povinnosti potrestat kařdého, kdo sám sebe veřejně prohlásí za deistu, 24 ranami holí nebo
karabáčem, aniţ by musel absolvovat šestitýdenní kurs katolického náboţenství).
Prameny: vydané: Handbuch, 6, s. 612

653. 1784, duben 13. (dvorský dekret); 1784, duben 30. (guberniální nařízení). Povolení
pro faráře s jedním kaplanem poţádat o přidělení jednoho penzionovaného duchovního
správce na výpomoc.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 161; tamtéž, 6, s. 18

654. 1784, duben 14. (dvorský dekret); 1784, duben 30. (guberniální nařízení). Zákaz
pořádat křestní hostiny v domě otce pokřtěného dítěte a ţehnat šestinedělkám.
Prameny: vydané: Handbuch, 6, s. 557

655. 1784, duben 16. (dvorský dekret). Stanovení povinnosti snoubenců, kteří jsou dle
Manželského patentu v zakázaném stupni příbuzenství, poţádat v případě udělení dispensu na
trojí ohlášky manţelství příslušný světský úřad; v ostatních případech není udělení dispensu
nutné.
Prameny: vydané: Handbuch, 6, s. 550

656. 1784, duben 16. (guberniální nařízení). Stanovení povinnosti pro ordináře podporovat
umisťování trinitářů ze zrušených klášterů v rámci církevní správy jako světských
duchovních.
Prameny: vydané: Jaksch, 6, s. 176

657. 1784, duben 17. (dvorský dekret). Stanovení povinnosti pro ordináře vyřizovat ţádosti
o udělení dispensu v případě zrušených překáţek pro uzavření manţelství bez zbytečných
průtahů.
Prameny: vydané: Handbuch, 6, s. 549-550

658. 1784, duben 17. (dvorský dekret); 1784, duben 23. (guberniální nařízení). Stanovení
povinnosti pro ordináře předkládat se zpětnou platností od 1. listopadu 1783 kaţdoročně
vyúčtování kapitálů fondu pro emeritní a nemocné kněze.
Prameny: vydané: Handbuch, 6, s. 518; Jaksch, 1, s. 482

659. 1784, duben 17. (dvorský dekret); 1784, duben 29. (guberniální nařízení). Zákaz
konání teologických přednášek v určité dny (všechny neděle a svátky, všechny čtvrtky a
úterní odpoledne, Štědrý večer a následující dva vánoční svátky, velikonoční týden od středy
odpoledne do velikonočního pondělí včetně, dny, kdy se konají tzv. „jarní zkoušky“ (examina
vernalia) a závěrečné zkoušky (examina finalia).
Prameny: vydané: Jaksch, 6, s. 89

660. 1784, duben 20. (dvorský dekret). Zákaz pro faráře oddávat válečné invalidy se stálým
bydlištěm na venkově bez povolení Hlavního vojenského úřadu pro invalidy.
Prameny: vydané: Handbuch, 6, s. 550
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661. 1784, duben 20. (dvorský dekret); 1784, duben 28. (guberniální nařízení). Zákaz jiţ
schváleného formuláře „Všeobecného vyznání víry všech náboženství“ („des allgemeinen
Glaubensbekenntnisses aller Religionen“).
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 411

662. 1784, duben 21. Vídeň. Císař Josef II. vydává s platností od 1. července 1784
Všeobecný kancelářský taxovní řád pro biskupské kanceláře v dědičných zemích
habsburského soustátí a zároveň ruší všechna stávající nařízení v této záleţitosti.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 161, sg. A 13/2, nefol., německy);
vydané: Handbuch, 6, s. 507-514 (dvorský dekret 24.4.1784); Jaksch, 3, s. 611-614; HempelKürsinger, 9, s. 540-541

663. 1784, duben 21. (nařízení dvorské válečné rady); 1784, květen 4. (nařízení
generálního vojenského komanda). Povolení pro duchovní tolerovaných náboţenských
společenství doprovázet své zesnulé souvěrce na jejich poslední cestě na hřbitov.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 237

664. 1784, duben 24. (dvorský dekret). Všeobecný kancelářský taxovní řád pro biskupské
konsistoře s platností od 1. července 1784.
Prameny: vydané: Handbuch, 6, s. 507-514

665. 1784, duben 24. (dvorský dekret). Povolení pro faráře přibírat si jako kaplany světské
či řádové duchovní, pokud je budou sami platit.
Prameny: vydané: Handbuch, 10, s. 852

666. 1784, duben 26. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř oznamuje veškerému
světskému a řeholnímu kléru arcidiecéze text nedatovaného guberniálního intimátu
s odvoláním na dvorský dekret ze 4. března 1784, týkajícího se zákazu uzavírání manţelství
mezi pokrevními příbuznými a text rovněţ nedatovaného guberniálního intimátu s odvoláním
na dvorský dekret z 5. dubna 1784, týkajícího se absolventů generálního semináře, kteří
nepotřebují tzv. „titulus mensae“ a povinnosti diecézí, v nichţ neexistuje tzv. „titulus
alumnaticus“, odvádět ročně do pokladny generálního semináře určité peněţní částky (farář
1zl. 30 kr., kaplan na lokalii 1zl.) [v citovaném Handbuchu je uvedeno datum vydání
guberniální intimátu dne 16. dubna 1784; pozn. aut.].
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 161, sg. A 13/2, fol. 258r-259v, latinsko-německy);
vydané: Handbuch, 6, 1786, s. 447-448, s. 479-480; Jaksch, 1, s. 79; Hempel-Kürsinger, 1, s. 124125

667. 1784, duben 26. (dvorský dekret). Stanovení povinnosti vyhotovovat kaţdého půl roku
seznamy osob, které se nově přihlásily k některému z tolerovaných náboţenství.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 53

668. 1784, duben 27. (dvorský dekret); 1784, květen 10. (guberniální nařízení). Povolení
slouţit i nadále tiché zádušní mše svaté v délce trvání půl hodiny.
Prameny: vydané: Handbuch, 6, s. 591; Jaksch, 1, s. 98

669. 1784, duben 29. (dvorský dekret). Zákaz vybírat ofěru v kostelích jak ve zlatě, stříbře
či jiných cennostech tak i v penězích; úplné odstranění tzv. „votivních obrazů“ z kostelů a
nařízení zhotovovat šaty kostelních soch z téhoţ materiálu, z něhoţ jsou i ony samy (kámen,
dřevo, zlato, stříbro).
Prameny: vydané: Handbuch, 6, s. 600-601
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670. 1784, duben 29. (dvorský dekret). Zákaz pro faráře oddávat válečné invalidy na
venkově bez písemného souhlasu vojenského hejtmana pro záleţitosti invalidů.
Prameny: vydané: Jaksch, 6, s. 157-158

671. s.d. [1784, před 1. květnem]. Farní rozdělení Prahy s platností od 1. května 1784.
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 402-403

672. 1784, květen 6. (dvorský dekret). Stanovení povinnosti pro svědky na svatbě a kmotry
při křtu vlastnoručně se podepisovat do oddacích a křestních matrik na faře; v případě
neznalosti písma je moţné uvést u jména pouze kříţek či jinou značku.
Prameny: vydané: Handbuch, 6, s. 558, 579; Jaksch, 4, s. 132; týž, 6, s. 167

673. 1784, květen 11. (dvorský dekret). Povolení darovat řeholníkům z řádů bosáků,
ustanoveným k duchovní správě, 30 zl. na nákup bot, punčoch a jiných potřebných věcí.
Prameny: vydané: Handbuch, 6, s. 591

674. 1784, květen 12. (dvorský dekret). Stanovení povinnosti přenést projednávání
pozůstalosti po zemřelých duchovních v případě neplatné jurisdikce arcibiskupské či
biskupské konsistoře na soudní úřady, které se mají úřední cestou postarat o to, aby ve všech
případech, kdy podle zákona připadá část pozůstalosti Církvi, byl tento zákonný podíl
univerzálními dědici skutečně zaplacen.
Prameny: vydané: Handbuch, 6, s. 486-487

675. 1784, květen 14. (dvorský dekret). Povolení pro věřící odevzdávat ofěru (po zrušení
„chození ofěrou se sáčkem“ během bohosluţby z důvodu jejího rušení) mimo dobu konání
mše svaté v kostele dobrovolně do za tím účelem zřízených pokladniček.
Prameny: vydané: Handbuch, 6, s. 602

676. 1784, květen 15. (dvorský dekret). Povolení slouţit mše svaté ve veřejných klášterních
či jiných vedlejších kostelích při otevřených dveřích jednu za druhou.
Prameny: vydané: Handbuch, 6, s. 592

677. 1784, květen 14. (dvorský dekret). Stanovení povinnosti platit z nově zřizovaných
zeměpanských beneficií, jejichţ roční příjmy přesahují částku 600 zl., namísto čtvrtého dílu
tzv. „dvorské taxy“ jen tzv. „expediční taxu“ ve výši 3 zl. stejně jako v případě beneficií,
jejichţ roční příjmy se pohybují v rozmezí od 3 do 600 zl.
Prameny: vydané: Handbuch, 6, s. 515

678. 1784, květen 17. (dvorský dekret). Stanovení povinnosti určit na venkově u farních a
filiálních kostelů rozdílnou dobu konání bohosluţeb, aby jeden farář stihl odslouţit všechny
mše svaté.
Prameny: vydané: Handbuch, 10, s. 847

679. 1784, květen 19. (dvorský dekret). Stanovení pokrevního příbuzenství, jeţ má původ
v nedovoleném tělesném obcování s otcem, matkou či nejbliţšími sourozenci, za překáţku
uzavření manţelství podle §18 Manželského patentu.
Prameny: vydané: Handbuch, 6, s. 551
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680. 1784, květen 19. (dvorský dekret); 1784, červen 11. (nařízení pro Čechy). Zákaz
vystavovat v kostelích relikvie s přehnanou okázalostí nebo na nejdůstojnějších místech, např.
uprostřed oltáře, kde je vystavována Nejsvětější Svátost.
Prameny: vydané: Handbuch, 6, s. 603-604

681. 1784, květen 22. (dvorský dekret); 1784, červen 4. (guberniální nařízení). Povolení
pro řádové duchovní, studující na veřejných školách, působit na kostelním kůru jen o nedělích
a svátcích.
Prameny: vydané: Handbuch, 6, s. 441; Jaksch, 1, s. 467

682. 1784, květen 24. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř oznamuje veškerému
světskému a řeholnímu kléru arcidiecéze text guberniálního intimátu ze 14. května 1784
s odvoláním na dvorské dekrety z 2. a 20. dubna téhoţ roku, týkajícího se osvobození děkanů
od placení biskupských kancelářských tax; rušení milostných obrazů z drahých kovů a
povinnosti odevzdat výtěţek z jejich prodeje Náboţenskému fondu.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 161, sg. A 13/2, fol. 345r-345r, latinsko-německy);
vydané: Jaksch, 3, s. 611; Hempel-Kürsinger, 9, s. 524-525

683. 1784, květen 24. (dekret dvorské kanceláře). Stanovení povinnosti zemských vlád
nahlásit, která beneficia si chtějí ponechat pod svou správou.
Prameny: vydané: Handbuch, 8, s. 593-594

684. 1784, květen 25. (dvorský dekret). Stanovení povinnosti farářů a kaplanů na lokalii
vést při kaţdé faře či kapelanii dva totoţné inventáře v záleţitostech kostela (kaple), z nichţ
jeden si ponechají a druhý zašlou komorní účtárně.
Prameny: vydané: Handbuch, 6, s. 592

685. 1784, květen 26. (guberniální nařízení). Stanovení výše postihů ze strany krajských
úřadů pro vyhotovovatele dosud neodeslaných majetkových přiznávacích fasí.
Prameny: vydané: Jaksch, 6, s. 302-303

686. 1784, květen 27. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř oznamuje veškerému
světskému a řeholnímu kléru arcidiecéze jakoţ i lidu v Ţateckém, Boleslavském,
Chrudimském a Čáslavském kraji vydělení těchto krajů z pravomoci praţského arcibiskupa a
přičlenění prvních dvou pod správu litoměřického světícího biskupa Arnošta Emanuela
hraběte z Valdštejna a druhých dvou pod správu královéhradeckého světícího biskupa Jana
Leopolda Haye.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 161, sg. A 13/2, fol. 344r+nefol., latinsky);
vydané: Jaksch, 1, s. 517 (dvorský dekret 20.11., guberniální nařízení 5.12.1783)

687. 1784, květen 27. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř nařizuje všem farářům,
farním administrátorům a představeným řádů arcidiecéze odevzdat duchovenskou daň na rok
1784, určenou na fortifikační práce, spolu s účetními výkazy za rok 1783, do konce června
1784.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 161, sg. A 13/2, fol. 334r, latinsky);
vydané: Jaksch, 2, s. 347-348 (dvorský dekret 26.4., guberniální nařízení 17.5.1784)

688. 1784, květen 30. (dvorský dekret). Zrušení povinnosti s odvoláním na sníţení písemné
agendy vyhotovovat napříště ručně psané tzv. „prezentační listy“, potřebné k obsazení
zeměpanských far, postačí jen tištěný formulář se jménem prezentovaného duchovního a jeho
budoucího působiště.
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Prameny: vydané: Handbuch, 6, s. 590-591

689. 1784, červen 1. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř oznamuje veškerému
světskému a řeholnímu kléru arcidiecéze text guberniálního intimátu z 24. listopadu 1783
s odvoláním na dvorský dekret ze 14. dubna téhoţ roku, týkajícího se provádění inventarizace
majetku zrušených mariánských kongregací na základě platného předpisu o zrušených
bratrstvech a jeho odevzdání do fondu hlavních, normálních nebo triviálních škol; text
guberniálního intimátu z 30. dubna 1784 s odvoláním na nedatovaný dvorský dekret,
týkajícího se zákazu účasti více kmotrů při křtu neţ povoluje diecézní synod a povolení
pořádat v domě rodičů pokřtěného dítěte jen menší hostinu a text guberniálního intimátu z 27.
května 1784 s odvoláním na dvorský dekret ze 17. května téhoţ roku, týkajícího se povolení
návštěv nekatolických kněţí - pastorů u jejich souvěrců pouze jedenkrát v případě nemoci za
účelem udělení svátostí.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 161, sg. A 13/2, fol. 335r-336v, latinsko-německy);
vydané: Handbuch, 6, s. 557, 613; Jaksch, 1, s. 342; týž, 6, s. 18; Hempel-Kürsinger, 9, s. 510-511

690. 1784, červen 1. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř oznamuje veškerému
světskému a řeholnímu kléru arcidiecéze text guberniálního intimátu z 25. prosince 1783
s odvoláním na nedatovaný dvorský dekret, týkajícího se zákazu kupčení s kostelním a
fundačním kapitálem a text guberniálního intimátu z 24. května 1784 s odvoláním na dvorský
dekret ze 17. května téhoţ roku, týkajícího se vymezení povinností nekatolických kněţí pastorů.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 161, sg. A 13/2, fol. 338r-339r, latinsko-německy);
vydané: Handbuch, 6, s. 613; Jaksch, 3, s. 215-216; Hempel, 1, s. 100-101

691. 1784, červen 1. (dvorský dekret). Stanovení povinnosti pro faráře zaznamenávat osoby
vojenského stavu pouze do křestních, oddacích a úmrtních matrik, nikoli však do tabel, které
jsou zasílány krajským úřadům; důvodem je povinnost kaplanů jednotlivých regimentů vést
vlastní seznamy těchto osob a zasílání výtahů z nich na konci kaţdého roku prostřednictvím
generálního vojenského komanda zemské vládě za účelem vyhotovení celkového výkazu.
Prameny: vydané: Handbuch, 6, s. 585; Jaksch,4, s. 132, 149

692. 1784, červen 4. (nařízení pro Čechy). Zrušení nadačních komisí; formuláře
přiznávacích fasí doručí příslušný krajský úřad jednotlivým představeným nadací, po řádném
vyplnění je opět shromáţdí pro celý kraj a poté zašle s přiloţeným seznamem komorní
účtárně.
Prameny: vydané: Handbuch, 6, s. 498-501

693. 1784, červen 5. Vídeň. Císař Josef II. vydává s platností od 1. července 1784 patent o
kolkování papíru, hracích karet a kalendářů.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 161, sg. A 13/2, fol. 439r+nefol., německy);
vydané: Jaksch, 4, s. 292-300; Hempel-Kürsinger, 8, s. 560-561

694. 1784, červen 8. (dvorský dekret). Stanovení povinnosti představitelům generálního
semináře řádně označit všechny knihy, získané ze zrušených biskupských seminářů,
kněţských domů a jiných duchovenských vzdělávacích ústavů, vyhotovit jejich seznam a
předat jej prostřednictvím zemské vlády teologickým direktorům s návrhem, aby dobré knihy
mohly být ponechány generálním seminářům, kasuistické spisy pouţity jako makulatura a
ostatní knihy rozprodány.
Prameny: vydané: Handbuch, 6, s. 450-451
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695. 1784, červen 8. (dvorský dekret). Zákaz pro kaplany poţadovat vyhlašování
konkursních zkoušek na obsazení lokálních kapelanií z důvodu ušetření cestovních nákladů,
hrazených vikářům.
Prameny: vydané: Handbuch, 6, s. 472

696. 1784, červen 8. (dvorský dekret). Stanovení povinnosti zemské vlády vyřizovat ţádosti
o udělení dispensu v případě uzavření či rozvodu manţelství nekatolíků aţ do doby neţ bude
zřízena samostatná protestantská konsistoř pro Čechy.
Prameny: vydané: Handbuch, 2, s. 327

697. 1784, červen 8. (dvorský dekret). Stanovení povinnosti propustit z řádů ty duchovní,
kteří se buď nezúčastnili podzimní ani jarní zkoušky, byli v této klasifikováni „třetí třídou“
nebo jí ani nedosáhli; duchovní, kteří sice sloţili řádové sliby, avšak byli shledáni
neschopnými pro zastávání jakékoli funkce v duchovní správě nebo nemají vyšší stupeň
svěcení, jsou povinni buď poţádat o propuštění z řádu nebo se stát laickými bratry; filosofičtí
a teologičtí direktoři musí po kaţdé konečné zkoušce vyhotovit jmennný seznam těch
řeholníků, kteří nedosáhli ani „druhé třídy“ nebo se zkoušky vůbec nezůčastnili.
Prameny: vydané: Handbuch, 6, s. 442-444

698. 1784, červen 11. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř oznamuje veškerému
světskému a řeholnímu kléru arcidiecéze text guberniálního intimátu ze 4. června 1784
s odvoláním na dvorský dekret z 19. května téhoţ roku, týkajícího se zrušení povinnosti
profesorů teologie, ucházejících se o farní beneficium, projít konkursem; tito mají sloţit
pouze teoretickou zkoušku a proslovit přednášku v rámci hlasové zkoušky.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 161, sg. A 13/2, fol. 437r-v, latinsko-německy);
vydané: Handbuch, 6, s. 472-473; Jaksch, 3, s. 594; Hempel-Kürsinger, 2, s. 210-211

699. 1784, červen 14. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř zakazuje všem farářům,
farním administrátorům a představeným řádů arcidiecéze vystavovat v katolických kostelech
bohatě zdobené relikviáře a při mších svatých oblékat bohatě zdobené ornáty, aby tyto
zbytečně neodváděly pozornost prostých lidí od vlastního průběhu bohosluţby.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 161, sg. A 13/2, fol. 435r-v, latinsky);
vydané: Jaksch, 5, s. 219 (dvorský dekret 19.5., guberniální nařízení 4.6.1784)

700. 1784, červen 15. (dvorský dekret). Stanovení podřízenosti pro členy řádu maltézských
rytířů v personálních záleţitostech řádovým představeným, v majetkových všeobecnému
soudu.
Prameny: vydané: Handbuch, 6, s. 523

701. 1784, červen 15. (dvorský dekret); 1784, červen 25. (guberniální nařízení). Stanovení
povinnosti pro nově jmenované biskupy zaslat prokurátoru papeţské kurie nové vymezení
hranic diecézí.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 519

702. 1784, červen 17. (dvorský dekret); 1784, červen 28. (guberniální nařízení). Stanovení
povinnosti projednávat pozůstalosti pastorů úředníky s jurisdikcí pro bydliště zemřelého,
protoţe jurisdikce superintendentů se vztahuje jen na duchovenské, nikoli však civilní
záleţitosti pastorů.
Prameny: vydané: Jaksch, 6, s. 267
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703. 1784, červen 19. (dvorský dekret). Povolení pro uchazeče o uprázdněná zeměpanská
beneficia, kteří jiţ jednou absolvovali konkursní zkoušku a byli ohodnoceni nejvyšší
známkou, tedy „první třídou“, neskládat jiţ tuto znovu.
Prameny: vydané: Handbuch, 10, s. 663

704. 1784, červen 21. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř oznamuje veškerému
světskému a řeholnímu kléru arcidiecéze text guberniálního intimátu z 11. června 1784
s odvoláním na dvorský dekret z 30. května téhoţ roku, týkajícího se povolení oblékat sochy
Panny Marie v kostelích do jednoduchých šatů jen v případě, ţe tyto buď vůbec neexistují
nebo byly časem poškozeny.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 161, sg. A 13/2, fol. 438r-v, latinsko-německy);
vydané: Handbuch, 6, s. 598; Jaksch, 3, s. 354; Hempel-Kürsinger, 9, s. 10-11

705. 1784, červen 21. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř oznamuje veškerému
světskému a řeholnímu kléru arcidiecéze text guberniálního intimátu z 11. června 1784
s odvoláním na dvorský dekret z 28. dubna téhoţ roku, týkajícího se osvětlování a líbání
relikvií; kladení růţenců, mincí, kříţů a jiných předmětů na relikvie; rozdávání amuletů,
škapulířů a cingulí zrušených bratrstev a obchodování s poţehnanými svíčkami, růţenci,
kadidlem a jinými předměty.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 161, sg. A 13/2, fol. 436r-v, latinsko-německy);
vydané: Handbuch, 6, s. 602-603; Jaksch, 3, s. 353; Hempel-Kürsinger, 1, s. 542-543

706. 1784, červen 22. (dvorský dekret). Zákaz placení taxovného či jiných poplatků
biskupům a personálu konsistoře za ustanovení duchovních k beneficiím.
Prameny: vydané: Handbuch, 6, s. 515-516

707. 1784, červen 25. (guberniální nařízení). Stanovení povinnosti pro diecézní biskupy
vyhotovit seznam nadací, týkajících se „titulus mensae“, se všemi podrobnostmi.
Prameny: vydané: Jaksch, 6, s. 127

708. 1784, červen 30. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř oznamuje veškerému
světskému a řeholnímu kléru arcidiecéze text guberniálního intimátu z 24. května 1784
s odvoláním na dvorský dekret z 6. května téhoţ roku, týkajícího se uznání platnosti
nekatolických manţelství, uzavřených v modlitebnách, aţ po jejich trojím prohlášení
v katolických kostelech.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 161, sg. A 13/2, fol. 450r-v, latinsko-německy);
vydané: Handbuch, 6, s. 554; Jaksch, 2, s. 108; Hempel-Kürsinger, 1, s. 96-97

709. 1784, červen 30. (dvorský dekret). Stanovení povinnosti pro kaţdého ze snoubenců
s odvoláním na Taxovní řád z 21. dubna 1784 zaplatit za udělení dispensu, potřebného pro
uzavření manţelství, 6 kr.
Prameny: vydané: Handbuch, 6, s. 515

710. 1784, červenec 5. (dvorský dekret). Zrušení povinnosti místní vrchnosti rozhodovat o
potrestání poddaného tolerovaného nekatolického vyznání, který hanlivými výroky na adresu
katolického náboţenství svedl jiného poddaného k herezi; provinilec má být nahlášen
příslušnému krajskému úřadu a poté zemské vládě.
Prameny: vydané: Handbuch, 6, s. 610

711. 1784, červenec 8. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř oznamuje všem uchazečům
o uprázdněná farní beneficia text guberniálního intimátu z 2. července 1784 s odvoláním na
224

dvorský dekret z 19. června téhoţ roku, týkajícího se stanovení pravidel pro vyhlašování
konkursů na obsazování těchto beneficií [s připojeným seznamem písemností, které s sebou
mají uchazeči přinést; pozn. aut.] a poţadavků na konkursní zkoušky.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 162, sg. A 13/3, fol. 67r-68r, latinsko-německy);
vydané: Handbuch, 6, s. 473-475; Jaksch, 3, s. 594-596; Hempel-Kürsinger, 2, s. 210-211

712. 1784, červenec 14. (dvorský dekret). Zákaz kompenzace odebraných nemovitostí
duchovenských obcí jinými stejné ceny, aby se nehromadilo jmění „mrtvé ruky“; obce budou
napříště zabezpečovány z prostředků Náboţenského fondu.
Prameny: vydané: Handbuch, 6, s. 487-488

713. 1784, červenec 14. (dvorský dekret). Stanovení povinnosti kaţdému nově
ustanovenému duchovnímu k beneficiu uhradit arcibiskupu nebo biskupu, přítomnému při
obřadu instalace, veškeré cestovní výdaje.
Prameny: vydané: Handbuch, 6, s. 516

714. 1784, červenec 22. (dvorský dekret). Stanovení povinnosti pro světské duchovní
z cizích diecézí, působící na území dědičných zemí pouze ve funkci předčitatelů mešních
textů bez dalšího uplatnění v církevní správě, vrátit se za pomoci arcibiskupských či
biskupských konsistoří zpět do svých diecézí.
Prameny: vydané: Handbuch, 6, s. 482-484

715. 1784, červenec 23. (guberniální nařízení). Stanovení povinnosti pro krajské úřady
postarat se o informování vikářů ve věci přičlenění krajů Boleslavského, Ţateckého,
Chrudimského a Čáslavského pod správu litoměřického a královéhradeckého biskupa.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 519

716. 1784, srpen 3. Praha. Apelační soud království Českého nařizuje nebrat při vynášení
konečného rozsudku v úvahu důkaz, zmíněný v průběhu soudního přelíčení pouze jednou.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 162, sg. A 13/3, fol. 155r, německy)

717. 1784, srpen 9. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř oznamuje veškerému
světskému a řeholnímu kléru arcidiecéze text guberniálního intimátu z 30. července 1784
s odvoláním na dvorský dekret z 24. července téhoţ roku, týkajícího se povinnosti duchovních
vysvětlovat svým farníkům Manželský patent [v citovaném Handbuchu je uvedeno datum
vydání dvorského dekretu dne 19. července; pozn. aut.] a text guberniálního intimátu z 2.
srpna 1784 s odvoláním na dvorský dekret z 30. července téhoţ roku, týkajícího se zákazu
udělit farní beneficium duchovnímu, který se neprokáţe vysvědčením o absolvování normální
školy.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 162, sg. A 13/3, fol. 136r-137r, latinsko-německy);
vydané: Handbuch, 6, s. 477-478, 551-552; Jaksch, 2, s. 90; Hempel-Kürsinger, 8, s. 336-337

718. 1784, srpen 9. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř oznamuje veškerému
světskému a řeholnímu kléru arcidiecéze uprázdnění beneficia Písek pod patronátem
píseckého magistrátu z důvodu povýšení beneficiáta a vyhlašuje konkurs na jeho
znovuobsazení na 23. září 1784.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 162, sg. A 13/3, fol. 134r, latinsky)

719. 1784, srpen 9. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř oznamuje veškerému
světskému a řeholnímu kléru arcidiecéze uprázdnění beneficia Banín pod patronátem hraběte
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Hartiga z důvodu úmrtí beneficiáta a vyhlašuje konkurs na jeho znovuobsazení na 23. září
1784.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 162, sg. A 13/3, fol. 138r, latinsky)

720. 1784, srpen 10. (patent); 1784, srpen 30. (dvorský dekret); 1784, září 20. (guberniální
nařízení). Císař Josef II. zakazuje vysílat osoby, ţijící na území dědičných zemí, do ciziny bez
souhlasu příslušných úřadů (souhlas pro obyvatele z venkova a malých měst vydávají krajské
úřady, pro obyvatele hlavních měst zemské vlády).
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 170

721. 1784, srpen 12. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř oznamuje veškerému
světskému a řeholnímu kléru arcidiecéze text guberniálního intimátu z 3. srpna 1784
s odvoláním na dvorský dekret z 19. července téhoţ roku, týkajícího se povinnosti správců
více beneficií vést matriku pro kaţdé z nich zvlášť, zasílat na konci roku na konsistoř blíţe
nespecifikovanou tabelu pro kaţdé beneficium a povinnosti nekatolických kněţí - pastorů vést
křestní, oddací a úmrtní matriky podle katolického vzoru a zasílat je katolickým farářům.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 162, sg. A 13/3, fol. 140r-v, latinsko-německy);
vydané: Handbuch, 6, s. 583-585; Jaksch, 4, s. 133; Hempel-Kürsinger, 5, s. 568-569

722. 1784, srpen 14. (dvorský dekret). Stanovení povinnosti provést zřízení a vybavení
budov generálních seminářů v dědičných zemích na náklady Náboţenského fondu.
Prameny: vydané: Handbuch, 6, s. 452-453

723. 1784, srpen 15. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř povoluje chudým obyvatelům
Ţatce a Klášterce nad Ohří, přistěhovalým z Uher, sbírat almuţny.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 162, sg. A 13/3, fol. 142r, latinsky);
vydané: Jaksch, 1, s. 68 (nejvyšší reskript 19.12., guberniální nařízení 31.12.1761)

724. 1784, srpen 16. (dvorský dekret). Povolení pro alumny generálního semináře navštívit
během podzimních prázdnin rodiče, příbuzné či známé; délku této návštěvy a stanovení lhůty
pro návrat si určují sami rektoři.
Prameny: vydané: Handbuch, 6, s. 453-454

725. 1784, srpen 16. (guberniální nařízení). Stanovení výše ročního platu superintendenta
augsburského vyznání na 300 zl. a superintendenta helvetského vyznání na 500 zl.; vyplácí se
z prostředků náboţenských obcí.
Prameny: vydané: Handbuch, 6, s. 617

726. 1784, srpen 19. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř oznamuje veškerému
světskému a řeholnímu kléru arcidiecéze uprázdnění beneficia Koleč pod patronátem Tadeáše
z Ubelly z důvodu povýšení beneficiáta a vyhlašuje konkurs na jeho znovuobsazení na 7. října
1784.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 162, sg. A 13/3, fol. 144r, latinsky)

727. 1784, srpen 19. (dvorský dekret). Zákaz pro pastory slavit bohosluţby mimo
modlitebny; katechetická cvičení pro nekatolickou mládeţ se však mohou konat v učebnách
nekatolických škol a soukromá náboţenská cvičení přímo v domovech zúčastněných.
Prameny: vydané: Handbuch, 6, s. 607

728. 1784, srpen 20. (dvorský dekret). Zrušení všech hrobek a hřbitovů uvnitř klášterů,
šachet a tzv. „vápenných jam“ ve špitálech u milosrdných bratří a alţbětinek.
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Prameny: vydané: Handbuch, 6, s. 564

729. 1784, srpen 23. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř oznamuje veškerému
světskému a řeholnímu kléru arcidiecéze uprázdnění beneficia Svatá Anna pod patronátem
hraběte Stadiona z důvodu sesazení beneficiáta z úřadu a vyhlašuje konkurs na jeho
znovuobsazení na 14. října 1784.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 162, sg. A 13/3, fol. 146r, latinsky)

730. 1784, srpen 23. (dvorský dekret); 1784, září 2. (guberniální nařízení). Povolení pro
faráře a kaplany hradit nejvýše polovinu nákladů na opravu kostelních budov z ušetřených
peněz, určených na vlastní obţivu.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 185

731. 1784, srpen 26. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř oznamuje veškerému
světskému a řeholnímu kléru arcidiecéze text guberniálního intimátu z 19. srpna 1784
s odvoláním na dvorský dekret z 9. srpna téhoţ roku, týkajícího se povolení přijímat na úroky
nadační a kostelní peníze do výše 50 zlatých na všech menších poštách a text guberniálního
intimátu z 19. srpna 1784 s odvoláním na dvorský dekret z 10. srpna téhoţ roku, týkajícího se
zákazu působení nedůstojně se chovajících řeholních kleriků - kooperátorů v církevní správě a
jejich návratu zpět do mateřských klášterů.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 162, sg. A 13/3, fol. 148r-149r, latinsko-německy);
vydané: Handbuch, 6, s. 593; Jaksch, 3, s. 217

732. 1784, srpen 31. (dvorský dekret). Stanovení pravidel pro nakládání s majetkem
nadačních fondů, zřízených při jiţ zrušených klášterech.
Prameny: vydané: Handbuch, 6, s. 539-543

733. 1784, září 3. (dvorský dekret). Povolení převést patronátní právo vrchnosti k farám či
lokálním kapelaniím na Náboţenský fond jen v případě far a kapelanií, které budou nově
zřízeny v rámci nové farní organizace.
Prameny: vydané: Handbuch, 6, s. 588

734. 1784, září 9. Praha. Apelační soud nařizuje s odvoláním na dvorský dekret ze 30.
srpna 1784 zasílat objemné balíky na místo určení jízdní poštou dobře zabalené v silném
barevném balicím papíře z důvodu jejich ochrany před nepříznivými vlivy počasí a prostředí,
jimţ jsou vystavovány.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 162, sg. A 13/3, fol. 194r, německy)

735. 1784, září 14. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř oznamuje veškerému světskému
a řeholnímu kléru arcidiecéze text guberniálního intimátu z 26. srpna 1784 s odvoláním na
dvorský dekret ze 14. srpna téhoţ roku, týkajícího se povinnosti představených klášterů
přelepit v tištěných řádových regulích všechna místa, obsahující výroky proti zeměpanským
nařízením, bílým papírem a text guberniálního intimátu z 9. září 1784 s odvoláním na dvorský
dekret z 30. srpna téhoţ roku, týkajícího se povinnosti duchovních správců zapisovat
pokřtěné, oddané a zemřelé osoby vojenského stavu nejen do farních matrik, ale oznamovat je
i nejbliţšímu vojenskému kaplanovi.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 162, sg. A 13/3, fol. 190r-191r, latinsko-německy);
vydané: Handbuch, 6, s. 494; tamtéž, s. 585-586; Jaksch, 4, s. 133-134, 264; HempelKürsinger, 5, s. 568-569
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736. 1784, září 14. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř oznamuje veškerému světskému
a řeholnímu kléru arcidiecéze text guberniálního intimátu z 2. září 1784 s odvoláním na
dvorský dekret z 23. srpna téhoţ roku, týkajícího se pohřebních předpisů.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 162, sg. A 13/3, fol. 192r-193r, latinsko-německy);
vydané: Handbuch, 6, s. 565-568; Jaksch, 1, s. 237-239; Hempel-Kürsinger, 1, s. 530-531

737. 1784, září 16. (dvorský dekret). Přiznání práva všem arcibiskupům a biskupům na
přidělení jednoho kněţského domu v rámci (arci)diecéze, v němţ budou světští duchovní
přezkušováni před nástupem do jednotlivých funkcí v rámci církevní správy.
Prameny: vydané: Handbuch, 6, s. 519

738. 1784, září 20. (dvorský dekret). Přeloţení konsistoře augsburského vyznání z Těšína do
Vídně, kde se má z rozkazu panovníka konstituovat jako konsistoř pro „reformované“
z německých a českých dědičných zemí.
Prameny: vydané: Handbuch, 6, s. 617-618

739. 1784, září 21. (dvorský dekret). Stanovení pravidel pro vedení tzv. „ohledávacích
matrik“ pro zemřelé ve městech, kde je zavedena povinnost ohledávání mrtvých.
Prameny: vydané: Handbuch, 6, s. 579-582

740. 1784, září 24. (dvorský dekret); 1784, říjen 1. (guberniální nařízení). Stanovení
povinnosti pouţívat s platností od počátku následujícího školního roku při výuce církevního
práva namísto učebnice zesnulého dvorního rady a profesora církevního práva Paula von
Riegger „Institutiones juris prudentiae ecclesiasticae“ učebnici profesora církevního práva na
vídeňské univerzitě Josepha Pehema „Jus ecclesiasticum universum“.
Prameny: vydané: Jaksch, 6, s. 110

741. 1784, září 25. (dvorský dekret); 1784, září 30. (guberniální nařízení). Oznámení o
ponechání Plzeňského kraje, původně přičleněného k českobudějovické diecézi, pod správou
praţské diecéze.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 519

742. 1784, říjen 7. (guberniální nařízení). Pohřební předpisy, týkající se výběru lokality pro
vybudování hřbitova, způsobu jeho vyznačení a vlastního pohřbívání.
Prameny: vydané: Handbuch, 6, s. 569-570; Jaksch, 1, s. 239-240

743. 1784, říjen 8. (dvorský justiční dekret); 1784, říjen 15. (nařízení apelačního soudu).
Stanovení povinnosti prokazovat právo na jednu třetinu pozůstalosti po zemřelém duchovním
před zahájením dědického řízení.
Prameny: vydané: Jaksch, 6, s. 255

744. 1784, říjen 9. (dvorský dekret); 1784, říjen 16. (guberniální nařízení); 1786, srpen
11. (guberniální nařízení č. 19314). Osvobození teologického studia v generálních seminářích
od placení školného.
Prameny: vydané: Handbuch, 6, s. 457; Jaksch, 6, s. 222

745. 1784, říjen 9. (dvorský dekret); 1784, říjen 25. (guberniální nařízení). Stanovení
povinnosti platit i nadále učitelům za vyzvánění zvony proti bouřce v době ţní.
Prameny: vydané: Handbuch, 6, s. 573
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746. 1784, říjen 11. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř oznamuje veškerému
světskému a řeholnímu kléru arcidiecéze uprázdnění beneficia Hostouň pod patronátem
probošta praţské Metropolitní kapituly z důvodu úmrtí beneficiáta a vyhlašuje konkurs na
jeho znovuobsazení na 18. listopadu 1784.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 162, sg. A 13/3, fol. 261r, latinsky)

747. 1784, říjen 11. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř oznamuje veškerému
světskému a řeholnímu kléru arcidiecéze uprázdnění beneficia Lomnice nad Luţnicí pod
patronátem kníţete Schwarzenberga z důvodu úmrtí beneficiáta a vyhlašuje konkurs na jeho
znovuobsazení na 18. listopadu 1784.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 162, sg. A 13/3, fol. 262r, latinsky)

748. 1784, říjen 11. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř oznamuje veškerému
světskému a řeholnímu kléru arcidiecéze uprázdnění beneficia Nahořečice pod patronátem
barona de Bräutenbach z důvodu úmrtí beneficiáta a vyhlašuje konkurs na jeho
znovuobsazení na 18. listopadu 1784.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 162, sg. A 13/3, fol. 263r, latinsky)

749. 1784, říjen 11. (dvorský dekret). Stanovení povinnosti konat oddavky za účelem
zamezení opilosti ze strany snoubenců jen v dopolední době; pokud však farář oddá i v této
době opilé snoubence, má být potrestán peněţní pokutou ve výši 12 zl. ve prospěch chudinské
pokladny.
Prameny: vydané: Handbuch, 10, s. 791

750. 1784, říjen 16. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř oznamuje veškerému světskému
a řeholnímu kléru arcidiecéze text guberniálního intimátu ze 7. října 1784 s odvoláním na
dvorský dekret z 28. září téhoţ roku, týkajícího se obsazování far a lokálních kapelanií jen
těmi duchovními, kteří absolvovali v rámci studií na normální škole kurs katechismu a
mravouky a text guberniálního intimátu z 8. října 1784 s odvoláním na dvorský dekret z 30.
září téhoţ roku, týkajícího se zákazu uveřejňovat Litanii ke Všem Svatým ve všech
liturgických příručkách.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 162, sg. A 13/3, fol. 342r-v, latinsko-německy);
vydané: Handbuch, 6, s. 593; Jaksch, 4, s. 429; Hempel-Kürsinger, 5, s. 448-449

751. 1784, říjen 19. (dvorský dekret). Stanovení povinnosti obsazovat farní beneficia pod
přímou biskupskou správu rovněţ konkursem.
Prameny: vydané: Handbuch, 6, s. 475

752. 1784, říjen 22. (dvorský dekret). Zákaz pro snoubence ţádat v budoucnu o udělení
dispensu pro provedení trojích ohlášek.
Prameny: vydané: Handbuch, 6, s. 552

753. 1784, říjen 26. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř povoluje s odvoláním na
nejvyšší reskript z 19. prosince 1761 sbírat almuţny ve prospěch obyvatel Úštěku, Blíţevedel
a Mikulova.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 162, sg. A 13/3, fol. 264r, latinsky);
vydané: Jaksch, 1, s. 68

754. 1784, říjen 27. (guberniální nařízení). Stanovení dobrých mravů jako podmínky pro
povolení kratších či delších návštěv alumnů generálního semináře u jejich rodičů; během
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dvouměsíčních prázdnin však mají alumni zůstávat pohromadě v semináři a profesoři jsou
povinni s nimi opakovat učivo.
Prameny: vydané: Handbuch, 6, s. 454-455

755. 1784, říjen 28. (dvorský dekret). Udělení povolení pro pastory navštěvovat souvěrce a
vyučovat jejich děti v nekatolickém náboţenství, avšak bez přítomnosti osob katolického
vyznání.
Prameny: vydané: Handbuch, 6, s. 608

756. 1784, říjen 28. (dvorský dekret); 1784, listopad 18. (guberniální nařízení). Zákaz
vyţadovat od nekatolických duchovních placení poplatků, jejichţ úhrada není poţadována od
katolických duchovních.
Prameny: vydané: Jaksch, 4, s. 155

757. 1784, listopad 3. (guberniální nařízení). Stanovení povinnosti českého zemského
gubernia zpravit rektora generálního semináře o tom, jaké kniţní tituly ze zrušených
klášterních knihoven, které jsou uvedeny v seznamu, schváleném zemskou vládou, mají být
převedeny do nově zřízených příručních knihoven tohoto semináře.
Prameny: vydané: Handbuch, 6, s. 451-452

758. 1784, listopad 4. (dvorský dekret); 1784, listopad 23. (guberniální nařízení).
Stanovení povinnosti hradit z majetku zrušených bratrstev pouze náklady na nadační mše
svaté a almuţny.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 351-352

759. 1784, listopad 4. (dvorský dekret); 1784, prosinec 17. (nařízení pro Čechy). Zákaz
rezignovat napříště na beneficia, z nichţ si duchovní správce vyhradil určitou část ročních
příjmů (pokud se tito faráři stanou neschopnými zastávat svou funkci, mají být zabezpečeni
z prostředků Náboţenského fondu).
Prameny: vydané: Handbuch, 6, s. 492-493

760. 1784, listopad 5. (dvorský dekret); 1784, listopad 18. (guberniální nařízení).
Stanovení povinnosti pro administrátora dvorské komory uvádět ve zprávě, týkající se
pronájmu či prodeje nemovitosti, jejímţ vlastníkem je Náboţenský fond, zda se jedná o
nemovitost zrušeného kláštera či kostela.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 279

761. 1784, listopad 6. (dvorský dekret); 1784, prosinec 6. (guberniální nařízení). Zákaz
přijímat osoby, které si nepodaly ţádost svému faráři, do nemocnic či jiných zaopatřovacích
ústavů, nebo jim udělovat almuţny.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 118

762. 1784, listopad 8. (dvorský dekret). Zákaz platit kostelníkovi za účast při křtu.
Prameny: vydané: Handbuch, 6, s. 556

763. 1784, listopad 8. (dvorský dekret); 1784, listopad 18. (guberniální nařízení).
Stanovení povinnosti zřizovat nové budovy při starých farních kostelích na náklady patronů.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 196

764. 1784, listopad 11. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř nabádá veškerý světský a
řeholní klérus arcidiecéze s odvoláním na dvorský dekret z 23. září 1784 k bdělosti ohledně
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nejtěţších hříchů spáchaných zejména proti pátému (Nezabiješ!) a šestému (Nezcizoloţíš!)
přikázání.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 162, sg. A 13/3, fol. 341r-v, latinsky)

765. 1784, listopad 16. (dvorský dekret); 1784, listopad 25. (guberniální nařízení).
Potvrzení bezplatného studia teologie a kanonického práva v generálních seminářích.
Prameny: vydané: Jaksch, 6, s. 223

766. 1784, listopad 16. (dvorský dekret); 1784, listopad 26. (guberniální nařízení).
Stanovení povinnosti provádět opravy kostelů, škol a jiných budov, uvedených v návrhu na
rok 1785, jen v případě, ţe trpí zjevným poškozením.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 196

767. 1784, listopad 18. (dvorský dekret); 1784, listopad 27. (guberniální nařízení).
Stanovení povinnosti přednášet v budoucnu pastorální teologii v německém jazyce na všech
vysokých školách v dědičných zemích podle učebnice „Leitfaden zur Vorlesung über die
Pastoraltheologie“ od učitele pastorální teologie na vídeňské univerzitě Franze Giftschütze.
Prameny: vydané: Jaksch, 6, s. 110

768. 1784, listopad 22. (dvorský dekret). Stanovení povinnosti postupovat ţádosti o udělení
dispensu pro uzavření manţelství protestantům ve druhém stupni příbuzenství ve zvlášť
závaţných případech přímo do Vídně.
Prameny: vydané: Handbuch, 10, s. 792-793

769. 1784, listopad 23. (guberniální nařízení). Stanovení povinnosti úročit uloţený majetek
zrušených bratrstev.
Prameny: vydané: Handbuch, 6, s. 594-595

770. 1784, listopad 24. (dvorský dekret). Povolení pro duchovní ze strany zemské vlády
oddávat snoubencebez církevního dispensu, kteří obdrţeli dispens od civilního úřadu.
Prameny: vydané: Handbuch, 6, s. 553; Jaksch, 6, s. 158

771. 1784, listopad 25. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř oznamuje veškerému
světskému a řeholnímu kléru arcidiecéze text guberniálního intimátu z 5. listopadu 1784
s odvoláním na dvorský dekret z 23. října téhoţ roku, týkajícího se povinnosti řádových kněţí
ze zrušených klášterů, dosud neprohlášených za světské duchovní, odkazovat jednu třetinu
své pozůstalosti ve prospěch klášterních kostelů, které byly jejich posledním působištěm a
text guberniálního intimátu z 18. listopadu 1784 s odvoláním na dvorský dekret z 28. října
téhoţ roku, týkajícího se povinnosti katolických duchovních neodsuzovat nekatolíky
v kázáních a povinnosti pastorů zdrţet se veškerých výpadů vůči katolickému náboţenství a
Církvi jako takové.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 162, sg. A 13/3, fol. 345r-346r, latinsko-německy);
vydané: Handbuch, 6, s. 488, 610-611; tamtéž, 10, s. 671-672; Jaksch, 6, s. 255-256; týž, 5, s. 161162; Hempel, 10, s. 140-141; týž, 8, s. 338-339

772. 1784, listopad 25. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř oznamuje veškerému
světskému a řeholnímu kléru arcidiecéze text guberniálního intimátu z 18. listopadu 1784
s odvoláním na dvorský dekret z 28. října téhoţ roku, týkajícího se udělení povolení
nekatolickým kněţím - pastorům navštěvovat své souvěrce a vyučovat jejich děti pouze za
přítomnosti pána domu a nekatolické čeledi a povinnosti katolických kněţí varovat katolíky
před kacířskými bludy a zabránit jim tak v odpadlictví od katolické Církve.
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Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 162, sg. A 13/3, fol. 343r-344r, latinsko-německo-česky);
vydané: Handbuch, 6, s. 608; Jaksch, 1, s. 34; tamtéž, 5, s. 161-162; Hempel-Kürsinger, 1, s. 102103 (dvorský dekret 28.10.1784)

773. 1784, listopad 25. (dvorský dekret). Oznámení zrušení řádu pavlánů; členové tohoto
řádu mají poţádat příslušné ordináře o udělení dispensu pro vstup do světského duchovního
stavu.
Prameny: vydané: Handbuch, 6, s. 544

774. 1784, listopad 29. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř vyhlašuje nový konkurs na
obsazení uprázdněného beneficia Hostouň na 20. prosince 1784, neboť předchozímu
konkursu, konanému 11. října téhoţ roku, se nedostavil ţádný kandidát.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 162, sg. A 13/3, fol. 347r, latinsky)

775. 1784, listopad 30. (dvorský dekret). Podrobný předpis pro volbu a jmenování řádových
a klášterních představených.
Prameny: vydané: Handbuch, 6, s. 525-528

776. 1784, prosinec 6. Praha. České zemské gubernium zakazuje ţebrákům sbírat
almuţny a nařizuje adresovat jejich prosebné listy ohledně zaopatření buď na chudobinec
anebo na nejbliţšího faráře.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 162, sg. A 13/3, fol. 399r, německy);
vydané: Jaksch, 1, s. 118 (dvorský dekret 6.11., guberniální nařízení 6.12.1784; Hempel-Kürsinger,
1, s. 114-115

777. 1784, prosinec 7. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř oznamuje veškerému
světskému a řeholnímu kléru arcidiecéze uprázdnění beneficia Kardašova Řečice pod
patronátem panovníka z důvodu úmrtí
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 162, sg. A 13/3, fol. 390r, latinsky)

778. 1784, prosinec 10. (guberniální nařízení). Dodatek k pohřebním předpisům.
Prameny: vydané: Handbuch, 6, s. 570-573; Jaksch, 1, s. 240-241

779. 1784, prosinec 12. (dvorský dekret). Stanovení povinnosti pro pastory neprodleně
oznamovat příslušnému katolickému faráři kaţdý křest a sňatek svých souvěrců, úmrtí však
hlásit nemusí.
Prameny: vydané: Handbuch, 6, s. 609

780. 1784, prosinec 13. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř oznamuje veškerému
světskému a řeholnímu kléru arcidiecéze uprázdnění beneficia Úboč pod patronátem hraběte
Černína z důvodu povýšení beneficiáta a vyhlašuje konkurs na jeho znovuobsazení na 13.
ledna 1785.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 162, sg. A 13/3, fol. 391r, latinsky)

781. 1784, prosinec 17. (dvorský dekret). Povolení volit představeného řádu milosrdných
bratří prostřednictvím laických bratří, kteří jiţ sloţili řádové sliby.
Prameny: vydané: Handbuch, 6, s. 528-529

782. 1784, prosinec 17. (dvorský dekret). Zákaz prohledávat domy za účelem vyhledávání a
zabavování nekatolických knih.
Prameny: vydané: Handbuch, 6, s. 609-610
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783. 1784, prosinec 20. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř oznamuje veškerému
světskému a řeholnímu kléru arcidiecéze text guberniálního intimátu z 18. listopadu 1784
s odvoláním na dvorský dekret z 2. listopadu téhoţ roku, týkajícího se povinnosti biskupů a
děkanů oznamovat duchovním správcům vizitace jejich beneficií dva aţ tři dny předem a
zajistit její průběh bez jakýchkoli výdajů ze strany vizitovaného (s výjimkou pohoštění); text
guberniálního intimátu z 6. prosince 1784, týkajícího se povinnosti duchovních správců
oznamovat konsistoři lokality, kde se nacházejí nebo budou nacházet chudobince a text
guberniálního intimátu z 10. prosince 1784 s odvoláním na dvorský dekret z 25. listopadu
téhoţ roku, týkajícího se povinnosti farářů zasílat na konci kaţdého roku výtah z protokolů o
pokřtěných, oddaných a zemřelých osobách vojenského stavu příslušným krajským úřadům.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 162, sg. A 13/3, fol. 398r-v, latinsko-německy);
vydané: Handbuch, 6, s. 524-525, 586; Jaksch, 6, s. 377-378; týž, 1, s. 118; týž, 4, s. 134

784. 1784, prosinec 20. (guberniální nařízení). Stanovení povinnosti krajským úřadům
pomoci duchovním správcům v případě lidových bouří proti novým pohřebním předpisům.
Prameny: vydané: Handbuch, 6, s. 573

785. 1784, prosinec 20. (guberniální nařízení). Stanovení povinnosti pro arcibiskupské a
biskupské konsistoře nabádat duchovní správce na venkově, aby usilovali o odstranění
předsudků lidu vůči pohřebním předpisům.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 241-242

786. 1784, prosinec 24. (dvorský dekret); 1785, leden 26. (guberniální nařízení). Stanovení
povinnosti pro krajské úřady zveřejnit zprávu o zaloţení bratrstva pro zaopatřování chudých
s názvem „Die Vereinigung aus Liebe des Nächstens“.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 118-121

787. 1784, prosinec 28. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř oznamuje veškerému
světskému a řeholnímu kléru arcidiecéze uprázdnění beneficia Liboc pod patronátem
nejvyššího purkrabího království Českého z důvodu úmrtí beneficiáta a vyhlašuje konkurs na
jeho znovuobsazení na 3. února 1785.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 162, sg. A 13/3, fol. 289r, latinsky)

788. 1784, prosinec 30. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř oznamuje veškerému
světskému a řeholnímu kléru arcidiecéze text guberniálního intimátu ze 17. prosince 1784
s odvoláním na dvorský dekret ze 4. prosince téhoţ roku, týkajícího se povinnosti
Náboţenského fondu postarat se o pensionované duchovní správce z beneficií s předem
vyhrazenou částí příjmů z prebendy.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 162, sg. A 13/3, fol. 395r-v, latinsko-německy);
vydané: Jaksch, 4, s. 459

789. 1784, prosinec 31. (dvorský dekret). Stanovení povinnosti rozdělit majetek zrušených
bratrstev rovným dílem mezi chudobince a fond normálních škol.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 352

790. 1785, leden 2. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř oznamuje veškerému světskému
a řeholnímu kléru arcidiecéze uprázdnění beneficia Kuňovice pod patronátem kníţete
Schwarzenberga z důvodu úmrtí beneficiáta a vyhlašuje konkurs na jeho znovuobsazení na
27. ledna 1785.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 163, sg. A 13/4, fol. 43r, latinsky)
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791. 1785, leden 3. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř povoluje s odvoláním na
nejvyšší reskript z 19. prosince 1761 sbírat almuţny ve prospěch obyvatel města Rokycan,
kde vypukl 12. září 1784 poţár.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 162, sg. A 13/3, fol. 396r-v, latinsky);
vydané: Jaksch, 1, s. 68

792. 1785, leden 3. (dvorský dekret). Povolení volit představenými řádu milosrdných bratří
jen ty laické bratry, které provinciál označil za "volitelné" ("eligibiles"), neboť jsou schopni
zastávat svůj úřad.
Prameny: vydané: Handbuch, 8, s. 581-582,. 630

793. 1785, leden 3. (dvorský dekret). Stanovení výše penze pro kněze ze zrušeného řádu
trinitářů na 240 zl. a pro laické bratry na 150 zl. ročně.
Prameny: vydané: Handbuch, 8, s. 657-658

794. 1785, leden 4. (dvorský dekret). Povolení pro biskupy jmenovat veřejné učitele
teologie v lokalitách, kde tito chybí.
Prameny: vydané: Handbuch, 8, s. 564

795. 1785, leden 7. (dvorský dekret). Stanovení povinnosti pro mladé řeholní kleriky ze
zrušených klášterů, kteří chtějí vstoupit do světského duchovního stavu a neprokáţí se
vysvědčením o příslušném teologickém vzdělání, absolvovat další studia v generálním
semináři.
Prameny: vydané: Handbuch, 8, s. 175-554 (správně má být s. 553-554)

796. 1785, leden 7. (dvorský dekret); 1785, leden 21. (guberniální nařízení). Stanovení
povinnosti pro mladé řeholní kleriky ze zrušených klášterů, kteří neabsolvovali studium
teologických věd na některé veřejné vysoké škole, přihlásit se ke studiu v generálním
semináři.
Prameny: vydané: Handbuch, 8, s. 650; Jaksch, 6, s. 90

797. 1785, leden 11. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř oznamuje veškerému
světskému a řeholnímu kléru arcidiecéze uprázdnění beneficia Chýšky pod patronátem barona
Kranského z důvodu úmrtí beneficiáta a vyhlašuje konkurs na jeho znovuobsazení na 10.
února 1785.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 163, sg. A 13/4, fol. 44r, latinsky)

798. 1785, leden 11. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř oznamuje veškerému
světskému a řeholnímu kléru arcidiecéze uprázdnění fary u sv. Jindřicha na Novém Městě
praţském pod patronátem praţského magistrátu z důvodu úmrtí beneficiáta a vyhlašuje
konkurs na její znovuobsazení na 10. února 1785.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 163, sg. A 13/4, fol. 45r, latinsky)

799. 1785, leden 11. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř oznamuje veškerému
světskému a řeholnímu kléru arcidiecéze uprázdnění beneficia Slivice pod patronátem
panovníka z důvodu úmrtí beneficiáta a vyhlašuje konkurs na jeho znovuobsazení na 17.
února 1785.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 163, sg. A 13/4, fol. 46r, latinsky)

800. 1785, leden 11. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř oznamuje veškerému
světskému a řeholnímu kléru arcidiecéze uprázdnění beneficia Jinonice pod patronátem
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kníţete Schwarzenberga z důvodu povýšení beneficiáta a vyhlašuje konkurs na jeho
znovuobsazení na 17. února 1785.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 163, sg. A 13/4, fol. 47r, latinsky)

801. 1785, leden 13. (dvorský dekret); 1785, květen 17. (guberniální nařízení). Stanovení
pravidel pro nakládání s majetkem stávajících bratrstev (formulář inventáře aktiv a pasiv
přiloţen).
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 352-360

802. 1785, leden 15. (dvorský dekret). Stanovení povinnosti uzavírat sňatek v případě, ţe je
nevěsta katolického a ţenich pravoslavného vyznání, v katolickém kostele bez účasti popa.
Prameny: vydané: Handbuch, 10, s. 892

803. 1785, leden 17. (dvorský dekret). Stanovení povinnosti pro faráře s odvoláním na
dvorský dekret z 24. listopadu 1784 oddávat snoubence s dispensem od civilního úřadu jen
v případě, ţe není zapotřebí udělovat dispens církevní.
Prameny: vydané: Jaksch, 6, s. 158

804. 1785, leden 20. (dvorský dekret). Zákaz platit za arcibiskupské, biskupské, vikářské a
děkanské vizitace na území Čech.
Prameny: vydané: Handbuch, 8, s. 628

805. 1785, únor 21. (dvorský dekret); 1785, březen 4. (guberniální nařízení); 1785, březen
7. (dvorský justiční dekret); 1785, březen 14. (nařízení apelačního soudu). Stanovení
povinnosti přizvat k uzavření a inventarizaci pozůstalosti duchovního, který spravoval vlastní
beneficium, vţdy biskupského komisaře, který dohlédne na listiny, knihy a osobní spisy
zemřelého (matriky, protokoly „in publico-ecclesiasticis“, stipendia apod.); dědicové však
nejsou povinni uhradit tomuto komisaři cestovní náklady a nevztahují se na něj ani taxy či
diety.
Prameny: vydané: Jaksch, 6, s. 256

806. 1785, leden 24. (dvorský dekret). Stanovení pravidel pro přebudování starých hřbitovů
k jiným účelů, např. na zahrady, louky a pole, nikoli na parcely pro výstavbu obytných domů
(hřbitov musí být zrušený nejméně deset let a je zapotřebí dobrozdání lékařské fakulty).
Prameny: vydané: Handbuch, 10, s. 833-834; Jaksch, 1, s. 160

807. 1785, leden 27. (dvorský dekret). Stanovení povinnosti přiloţit originál oběţníku o
konání konkursu na uprázdněné beneficium vţdy k ostatním spisům o konkursní zkoušce.
Prameny: vydané: Handbuch, 8, s. 569

808. 1785, leden 31. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř oznamuje veškerému
světskému a řeholnímu kléru arcidiecéze text guberniálního intimátu z 26. ledna 1785 s [v
citovaném Handbuchu je uvedeno datum vydání guberniálního nařízení dne 28. ledna; pozn.
aut.] odvoláním na dvorský dekret z 20. ledna téhoţ roku a guberniální intimát z 23. srpna
1784, týkajícího se povolení pochovávat zemřelé osoby buď v rakvích či jen ve lněných
pytlích.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 163, sg. A 13/4, fol. 42r-v, latinsko-německy);
vydané: Handbuch, 8, s. 675-676; Jaksch, 1, s. 242; týž, 1, s. 237-239; Hempel-Kürsinger, 1, s. 530531

809.

1785, únor 1. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř oznamuje veškerému
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světskému a řeholnímu kléru arcidiecéze uprázdnění beneficia Bílá Hůrka pod patronátem
kníţete Schwarzenberga z důvodu úmrtí beneficiáta a vyhlašuje konkurs na jeho
znovuobsazení na 3. března 1785.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 163, sg. A 13/4, fol. 104r, latinsky)

810. 1785, únor 1. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř oznamuje veškerému
světskému a řeholnímu kléru arcidiecéze uprázdnění beneficia Sluhy pod patronátem hraběte
Windischgrätze z důvodu úmrtí beneficiáta a vyhlašuje konkurs na jeho znovuobsazení na 3.
března 1785.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 163, sg. A 13/4, fol. 105r, latinsky)

811. 1785, únor 5. (dvorský dekret). Prodlouţení platnosti nařízení o rozdílné době konání
bohosluţeb ve farních a filiálních kostelích na venkově.
Prameny: vydané: Handbuch, 10, s. 848

812. 1785, únor 8. Praha. Apelační soud vydává s odvoláním na dvorský dekret z 31. ledna
1785 nařízení ohledně přeloţení dolnorakouského krajského úřadu z Vídně do Traiskirchenu.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 163, sg. A 13/4, fol. 109r, německy)

813. 1785, únor 10. (dvorský dekret). Stanovení povinnosti pro faráře, spravující dvě
beneficia, na jedno z nich rezignovat.
Prameny: vydané: Handbuch, 8, s. 593

814. 1785, únor 10. (dvorský dekret). Stanovení povinnosti vydávat přehledy o stavu
majetku zrušených bratrstev.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 360

815. 1785, únor 10. (dvorský dekret); 1785, únor 28. (guberniální nařízení). Stanovení
povinnosti vyhotovovat kaţdého půl roku přehledy nekatolického obyvatelstva dle nového
vzoru (vzorový formulář přiloţen).
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 53-54

816. 1785, únor 11. (guberniální nařízení). Stanovení povinnosti předat všechny cenné
předměty tuzemských bratrstev ze zlata a stříbra s jejich přesným přiloţeným seznamem a za
dohledu členů příslušného bratrstva mincovnímu měnovému úřadu.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 360-361

817. 1785, únor 14. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř oznamuje veškerému
světskému a řeholnímu kléru arcidiecéze uprázdnění beneficií Kondrac pod patronátem
kníţete Auersperga a Mníšek pod patronátem hraběte Unwertha z důvodu úmrtí beneficiátů a
vyhlašuje konkurs na jejich znovuobsazení na 17. března 1785.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 163, sg. A 13/4, fol. 107r, latinsky)

818. 1785, únor 14. (dvorský dekret); 1785, únor 28. (guberniální nařízení). Zákaz pro
Knižní cenzurní komisi schvalovat v budoucnu vydávání knih slovem „Imprimatur“ bez
vědomí dvorské studijní komise.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 437

819. 1785, únor 17. (nařízení vlády). Povolení pro kláštery vkládat hotové peníze do staveb
nemovitostí.
Prameny: vydané: Handbuch, 8, s. 588
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820. 1785, únor 17. (dvorský dekret). Zrušení povinnosti duchovních, neschopných zastávat
kněţskou sluţbu, zůstávat v předem určeném klášteře; je jim povoleno působit dle svých
schopností v místě bydliště.
Prameny: vydané: Handbuch, 8, s. 614-615

821. 1785, únor 18. (dvorský dekret). Stanovení povinnosti vloţit kostelní a nadační peníze
do veřejných fondů (jednotlivá panství musí tyto peníze převést do fondů nejpozději do roka a
do dne od zveřejnění dekretu).
Prameny: vydané: Handbuch, 8, s. 601-602

822. 1785, únor 20. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř povoluje s odvoláním na
nejvyšší reskript z 19. prosince 1761 sbírat almuţny ve prospěch obyvatel měst Lavamünd v
Korutanech a Pezinok v Uhrách, zničených poţárem.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 163, sg. A 13/4, fol. 106r, latinsky);
vydané: Jaksch, 1, s. 68

823. 1785, únor 21. (dvorský dekret). Podřízení světských účetních komisařů pro kostelní
účty krajským úřadům.
Prameny: vydané: Handbuch, 8, s. 617-618

824. 1785, únor 22. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř oznamuje veškerému
světskému a řeholnímu kléru arcidiecéze uprázdnění beneficia Lašovice pod patronátem
kníţete Schwarzenberga z důvodu úmrtí beneficiáta a vyhlašuje konkurs na jeho
znovuobsazení na 31. března a 17. dubna 1785.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 163, sg. A 13/4, fol. 108r, latinsky)

825. 1785, březen 1. (dvorský dekret); 1785, květen 1. (dvorský dekret). Povolení sňatků
snoubenců, kteří obdrţeli dispens od civilního úřadu a nemusí ţádat o dispens církevní, bez
dalších průtahů.
Prameny: vydané: Jaksch, 6, s. 158

826. 1785, březen 5. (guberniální nařízení). Stanovení povinnosti pro přestárlé duchovní,
ţijící v praţském chudobinci, odkazovat této instituci určitou částku v poslední vůli.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 117

827. 1785, březen 7. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř oznamuje všem představeným
řádů arcidiecéze text guberniálního intimátu z 18. února 1785 s odvoláním na dvorský dekret
z 24. ledna téhoţ roku, týkajícího se povolení pro kláštery nakupovat za peníze z jejich
pokladen nemovitosti, a to i přesto, ţe je to amortizačním zákonem zakázáno a veškerému
světskému a řeholnímu kléru arcidiecéze text guberniálního intimátu z 25. února 1785 s
odvoláním na dvorský dekret ze 6. ledna téhoţ roku, týkajícího se financování nákupu a oprav
budov, určených k náboţenským účelům, které nejsou placeny ze státních nebo stavovských
fondů, z náboţenských či jiných nadačních fondů.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 163, sg. A 13/4, fol. 171r-172r, latinsko-německy);
vydané: Jaksch, 2, s. 209; týž, 1, s. 196

828. 1785, březen 7. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř oznamuje veškerému
světskému a řeholnímu kléru arcidiecéze text guberniálního intimátu z 25. února 1785 s
odvoláním na dvorský dekret ze 7. ledna téhoţ roku, týkajícího se potřeby sníţit náklady na
zřizování nových oltářů v nově budovaných kostelech a tím i jejich počet; text guberniálního
intimátu z 25. února 1785 s odvoláním na dvorský dekret z 10. února téhoţ roku, týkajícího se
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zákazu působení biskupů nebo kapitulních kanovníků na dvou beneficiích současně a všem
představeným řádů arcidiecéze text guberniálního intimátu ze 4. března 1785 s odvoláním na
dvorský dekret z 21. února téhoţ roku, týkajícího se zákazu udělování titulů (např. magister
theologiae, magister ordinis, praedicator generalis aj.) řeholníkům ze ţebravých řádů [v
citovaném Handbuchu je uvedeno, ţe se zákaz udělování týká členů všech církevních řádů;
pozn. aut.].
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 163, sg. A 13/4, fol. 167r-168r, latinsko-německy);
vydané: Handbuch, 8, s. 593; tamtéž, s. 633; tamtéž, s. 704; Jaksch, 1, s. 196-197; týž, 3, s. 553;
Hempel-Kürsinger, 1, s. 116-117; týž, 1, s. 638-639; týž, 5, s. 222-223

829. 1785, březen 8. (dvorský dekret). Zákaz konání procesí na venkově a jejich nahrazení
poboţnostmi o kvatembrových dnech podobně jako je tomu v hlavním městě.
Prameny: vydané: Handbuch, 10, s. 862

830. 1785, březen 10. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř oznamuje veškerému
světskému a řeholnímu kléru arcidiecéze uprázdnění fary u sv. Mikuláše na Malé Straně v
Praze pod patronátem praţského magistrátu a beficií Chroboly pod patronátem kníţete
Schwarzenberga a Meclov pod patronátem barona Linkera z důvodu úmrtí beneficiátů a
vyhlašuje konkurs na jejich znovuobsazení na 14. a 15. dubna 1785.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 163, sg. A 13/4, fol. 163r, latinsky)

831. 1785, březen 10. (dvorský dekret); 1785, březen 25. (guberniální nařízení). Zákaz pro
krajské úřady vyhotovovat a zasílat seznamy knih z pozůstalostí (i duchovenských) zemské
vládě, pokud tyto nejsou určeny k běţnému prodeji či prodeji v draţbě.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 418

832. 1785, březen 11. (dvorský dekret). Zákaz pro seminaristy stát se duchovními správci
bez absolvování jednoroční praxe.
Prameny: vydané: Handbuch, 8, s. 562

833. 1785, březen 11. (dvorský dekret). Stanovení povinnosti povaţovat příspěvky pro
členy ţebravých řádů, vyplacené z Náboţenského fondu, za almuţny a jsou tudíţ osvobozeny
od placení kolkovného a daní.
Prameny: vydané: Handbuch, 8, s. 652

834. 1785, březen 11. (dekret dvorské kanceláře). Zákaz placení dvojnásobného štolového
poplatku faráři nevěstou, která se nechá oddat ve své domovské farnosti a pak se přestěhuje
do farnosti svého manţela.
Prameny: vydané: Handbuch, 8, s. 669-670; Jaksch, 6, s. 167

835. 1785, březen 12. (dvorský dekret). Stanovení postupu pro vyplácení diet osobám,
dohlíţejícím na rušení klášterů.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 493

836. 1785, březen 13. (dvorský dekret); 1785, květen 11. (guberniální nařízení pro Čechy).
Povolení nepřizvat k inventarizaci pozůstalosti duchovního správce lenního pána ani patrona;
pokud se dostaví, nesmí poţadovat úhradu cestovného ani jakékoli taxy.
Prameny: vydané: Handbuch, 10, s. 682

837. 1785, březen 14. Praha. Apelační soud království Českého vydává nařízení ohledně
provádění uzavírání pozůstalosti po zemřelém duchovním jakoţ i inventury jeho majetku
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pouze za přítomnosti biskupského komisaře.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 163, sg. A 13/4, fol. 170r-v, německy);
vydané: Jaksch, 6, s. 256 (dvorský dekret 21.2., guberniální nařízení 4.3.1785)

838. 1785, březen 17. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř oznamuje veškerému
světskému a řeholnímu kléru arcidiecéze text guberniálního intimátu ze 4. března 1785 s
odvoláním na dvorský dekret z 21. února téhoţ roku, týkajícího se převzetí listin, rukopisů a
knih jakoţ i uzavření pozůstalosti a provedení inventury majetku po zemřelém duchovním
vţdy jen za přítomnosti biskupského komisaře a text guberniálního intimátu ze 7. března
1785, týkajícího se povinnosti všech katechetů, kteří absolvovali přípravný katechetický kurs
a obdrţeli vysvědčení déle neţ před jedním rokem, podstoupit novou zkoušku na některé z
normálních škol.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 163, sg. A 13/4, fol. 169r-170r, latinsko-německy);
vydané: Handbuch, 8, s. 584-585; Jaksch, 6, s. 256; týž, 3, s. 273; Hempel-Kürsinger, 10, s. 140141; týž, 5, s. 160-161

839. 1785, březen 20. Praha. Arcibiskup Antonín Petr hrabě Příchovský vydává tzv. “jarní
patent“, určený veškerému světskému a řeholnímu kléru arcidiecéze.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 163, sg. A 13/4, fol. 173r-178v, latinsky)

840. 1785, březen 21. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř oznamuje veškerému
světskému a řeholnímu kléru arcidiecéze uprázdnění beneficia Vejprty pod patronátem
panovníka z důvodu úmrtí beneficiáta a vyhlašuje konkurs na jeho znovuobsazení na 21. a 22.
dubna 1785.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 163, sg. A 13/4, fol. 162r, latinsky)

841. 1785, březen 21. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř oznamuje veškerému
světskému a řeholnímu kléru arcidiecéze konání nového konkursu na beneficium Mníšek ve
dnech 14. a 15. dubna 1785, neboť se k předchozímu konkursu 17. března 1785 ţádný
kandidát nedostavil.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 163, sg. A 13/4, fol. 164r, latinsky)

842. 1785, březen 21. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř oznamuje veškerému
světskému a řeholnímu kléru arcidiecéze uprázdnění beneficií Kolešovice pod patronátem
hraběte Wallise a Kvílice pod patronátem hraběte Martinice z důvodu úmrtí beneficiátů a
vyhlašuje konkurs na jejich znovuobsazení na 21. a 22. dubna 1785.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 163, sg. A 13/4, fol. 165r, latinsky)

843. 1785, březen 22. (dvorský dekret). Zákaz pořádání peněţních sbírek pro zrušená
bratrstva.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 346

844. 1785, březen 24. (dvorský dekret). Zákaz extabulace tzv. titulus mensae z příslušných
knih.
Prameny: vydané: Handbuch, 10, s. 676

845. 1785, březen 29. (dvorský dekret). Zákaz platit jakýkoli poplatek zástupcům krajského
úřadu, přítomným při uvedení nového faráře do úřadu; představitelům hospodářského úřadu
se v budoucnu hradí jen cestovní náklady.
Prameny: vydané: Handbuch, 8, s. 629
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846. 1785, březen 31. (dvorský dekret). Stanovení povinnosti vyhradit zvláštní místo na
katolických hřbitovech pro pochovávání dětí katolických rodičů, které zemřely nepokřtěné.
Prameny: vydané: Handbuch, 8, s. 676-677

847. 1785, březen 31. (dvorský dekret); 1785, duben 18. (guberniální nařízení). Zrušení
povinnosti pro ordináře vydávat souhlas pro tisk děl teologického obsahu, pokud jiţ tato
obdrţela souhlas zeměpanské cenzury.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 437-438

848. 1785, duben 2. (dvorský dekret). Zákaz pro faráře doprovázet rakev při pohřbu aţ ke
hrobu; faráři vyprovázejí neboţtíky jen do kostela, kde jim ve vší tichosti poţehnají a ke
hrobu má pak být rakev donesena čtyřmi osobami beze vší okázalosti.
Prameny: vydané: Handbuch, 10, s. 833

849. 1785, duben 2. (dvorský dekret); 1785, duben 10. (guberniální nařízení). Stanovení
povinnosti pro faráře posílat chudé z jejich farností do místních chudobinců s přípisem a
zprávou o lékařské prohlídce.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 121

850. 1785, duben 7. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř oznamuje veškerému
světskému a řeholnímu kléru arcidicéze uprázdnění beneficia Krásné Údolí pod patronátem
markraběte Baudena z důvodu úmrtí beneficiáta a vyhlašuje konkurs na jeho znovuobsazení
na 12. a 13. května 1785.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 163, sg. A 13/4, fol. 238r, latinsky)

851. 1785, duben 7. (dvorský dekret); 1785, duben 25. (guberniální nařízení). Instrukce,
vymezující rozsah působnosti Administrace státních statků na zeměpanské, exjezuitské,
nadační, univerzitní, náboţenské a jiné statky veřejných fondů jakoţ i statky nejvyššího
purkrabí království Českého.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 547-549

852. 1785, duben 7. (dvorský justiční dekret); 1785, duben 26. (nařízení apelačního soudu).
Stanovení povinnosti projednávat všechny případy členů řádu německých a maltézských
rytířů, týkající se majetkových smluv, pozůstalostí a dluhů, před všeobecnými soudy.
Prameny: vydané: Jaksch, 6, s. 257

853. 1785, duben 8. Praha. České zemské gubernium vydává s odvoláním na dvorský
dekret z 29. března 1785 [v citovaném Handbuchu je uvedeno datum vydání dvorského
dekretu dne 23. března; pozn. aut.] cirkulář, určený obyvatelstvu všech krajů království
Českého, ohledně svolání kapituly, volící nového provinciála řádu, ještě před skončením
funkčního období starého provinciála, pokud tento nemůţe zastávat svůj úřad z důvodu stáří
nebo zaneprázdnění jinými úkoly.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 163, sg. A 13/4, fol. 206r, německy);
vydané: Handbuch, 8, s. 578-579; Jaksch, 6, s. 411; Hempel-Kürsinger, 7, s. 474-475

854. 1785, duben 9. (dvorský dekret). Stanovení povinnosti pouţívat k zaplacení peněţních
pohledávek do 100 zl., které jsou zasílány zemskými vládami dvorskému úřadu, peněz z
pokladny Náboţenského fondu.
Prameny: vydané: Handbuch, 8, s. 651

855. 1785, duben 11. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř oznamuje veškerému
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světskému a řeholnímu kléru arcidiecéze text guberniálního intimátu z 2. dubna 1785 s
odvoláním na dvorský dekret z 19. března téhoţ roku, týkajícího se zrušení vybírání poplatků
krajskými hejtmany za instalace farářů; uvádění beneficiátů do úřadu budou napříště
vykonávat úředníci z kanceláří vrchnostenských úřadů na jednotlivých panstvích ve funkcích
komisařů, jimţ však nebude nový farář odvádět ţádné poplatky kromě úhrady cestovních
nákladů a povinnosti uspořádat pro ně malé pohoštění a nařizuje s odvoláním na nedatovaný
guberniální intimát všem duchovním, ţijícím v domě pro přestárlé kněze v Praze [při kostele
sv. Karla Boromejského na Zderaze na Novém Městě praţském, pozn. aut.], odkazovat
veškerý jejich majetek tomuto domu; napříště má pak kaţdý řeholní i světský duchovní
pamatovat ve své poslední vůli nějakou částkou na tento ústav.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 163, sg. A 13/4, fol. 235r-237v, latinsko-německy);
vydané: Jaksch, 3, s. 66

856. 1785, duben 11. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř nařizuje veškerému
světskému a řeholnímu kléru arcidiecéze odevzdat duchovenskou daň na rok 1785, určenou
na fortifikační práce, do konce června téhoţ roku.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 163, sg. A 13/4, fol. 234r, latinsky);
vydané: Jaksch, 2, s. 351-352 (nejvyšší reskript 14.3., guberniální nařízení 25.3.1785)

857. 1785, duben 14. (dvorský dekret). Stanovení povinnosti všech zkoušejících sejít se
před konáním konkursu na obsazení uprázdněných beneficií kvůli domluvě na mluveném
projevu během zkoušky.
Prameny: vydané: Handbuch, 8, s. 565

858. 1785, duben 16. (dvorský dekret). Stanovení povinnosti zaručit odpovídající lhůty pro
odevzdání kostelních a nadačních kapitálů do veřejných fondů soukromým osobám, které jsou
schopny poskytnout dostatečné záruky.
Prameny: vydané: Handbuch, 8, s. 608

859. 1785, duben 22. (nařízení apelačního soudu Vídeň); 1785, duben 26. (nařízení pro
Čechy). Stanovení postupu v případě projednávání pozůstalosti po řádovém knězi.
Prameny: vydané: Handbuch, 8, s. 626-627

860. 1785, duben 23. (dvorský dekret). Zrušení povinnosti městských a vesnických
zastupitelstev přispívat finančně na provoz škol s odůvodněním, ţe je hrazen z peněz
bratrstev, odváděných všeobecnému Náboţenskému fondu.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 361

861. 1785, duben 24. (dvorský dekret). Stanovení povinnosti převést celý majetek
praţského kláštera augustiniánů do Náboţenského fondu; duchovním tohoto kláštera je
vyhrazena penze ve výši 200 zl. ročně a mohou vstoupit do jiného kláštera téhoţ řádu.
Prameny: vydané: Handbuch, 8, s. 651-652

862. 1785, duben 26. Praha. Apelační soud království Českého vydává s odvoláním na
dvorské dekrety z 15. července 1784 a 7. dubna 1785 nařízení ohledně povinnosti členů
maltézského řádu obracet se ve všech majetkoprávních sporech nikoli na velmistra řádu,
nýbrţ na všeobecné soudy.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 163, sg. A 13/4, fol. 297r-v, latinsko-německy);
vydané: Handbuch, 6, s. 523; Jaksch, 3, s. 157-158; Hempel-Kürsinger, 5, s. 528-529

863. 1785, duben 27. (dvorský dekret). Povolení slouţit s odvoláním na nově zavedený
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bohosluţebný řád pro praţská města při pohřbech tiché zádušní mše svaté v délce půl hodiny.
Prameny: vydané: Handbuch, 6, s. 565

864. 1785, duben 28. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř oznamuje veškerému
světskému a řeholnímu kléru arcidiecéze uprázdnění beneficia Horní Vltavice pod patronátem
kníţete Schwarzenberga a fary u sv. Klimenta na Starém Městě praţském pod patronátem
praţského magistrátu z důvodu povýšení beneficiátů a vyhlašuje konkurs na jejich
znovuobsazení na 2. a 3. července 1785.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 163, sg. A 13/4, fol. 238r, latinsky)

865. 1785, duben 28. (dvorský dekret). Ponechání svobodné vůle katolickým i nekatolickým
rodičům zemřelých nepokřtěných dětí pochovat či nepochovat je na katolickém hřbitově.
Prameny: vydané: Handbuch, 8, s. 677-678; Jaksch, 1, s. 242

866. 1785, duben 28. (dvorský dekret); 1785, květen 10. (nařízení pro Čechy). Zrušení
povinnosti vydávat dispens církevního úřadu snoubencům pro uzavření sňatku v případě, ţe
jiţ oba obdrţeli dispens pro trojí ohlášky manţelství od příslušného politického úřadu.
Prameny: vydané: Handbuch, 8, s. 667-668

867. 1785, duben 29. (dvorský dekret). Stanovení povinnosti pro superintendenty obracet se
v případě mimořádných náboţenských událostí na konsistoře svého vyznání v německých
dědičných zemích.
Prameny: vydané: Handbuch, 8, s. 714

868. 1785, duben 29. (dvorský dekret); 1785, květen 17. (guberniální nařízení). Stanovení
pravidel pro rozdělení majetku literátských bratrstev.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 361

869. 1785, květen 1. (nařízení pro Čechy). Stanovení pravidel pro postup vrchností,
krajských a hospodářských úřadů v případě přihlašování se osob k některému z tolerovaných
nekatolických náboţenství.
Prameny: vydané: Handbuch, 8, s. 706-708

870. 1785, květen 2. (dvorský dekret). Stanovení povinnosti obrátit se na v Římě sídlícího
zmocněnce v manţelských záleţitostech Brunatiho v případě, ţe ordináři uznají za vhodné
udělit snoubencům dispens pro uzavření manţelství přímo papeţským stolcem.
Prameny: vydané: Handbuch, 8, s. 660

871. 1785, květen 2. (dvorský dekret); 1785, květen 9. (guberniální nařízení). Osvobození
ţebravých řádů od placení poplatků z částek, které jsou jim poskytovány z pokladny
Náboţenského fondu, neboť se vlastně jedná o almuţnu.
Prameny: vydané: Handbuch, 8, s. 655; Jaksch, 4, s. 161

872. 1785, květen 6. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř oznamuje veškerému
světskému a řeholnímu kléru arcidiecéze text guberniálního intimátu z 8. dubna 1785 s
odvoláním na dvorský dekret z 29. března téhoţ roku, týkajícího se povinnosti snoubenců
sloţit v případě udělení dispensu k uzavření sňatku přísahu na příslušném politickém úřadě,
pokud není uzavření manţelství v rozporu s Manželským patentem; text guberniálního
intimátu z 15. dubna 1785, týkajícího se povinnosti vikářů oznámit kléru konání pouze dvou
katechetických kursů na nejmenované praţské normální škole, z nichţ první začíná na
počátku listopadu a druhý osm dnů poté a text guberniálního intimátu z 28. dubna 1785,
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týkajícího se povinnosti kléru nařídit lidu s kazatelen vystříhat se poţívání jedovatého kořene
rostliny, nazvané rozpuk (lat. Apium palustre, něm. Wasser - Apfl či Froschwurzel), která
roste na březích řek a rybníků, neboť 22. dubna 1785 se po jejím poţití otrávilo a zemřelo pět
dětí na panství Okrouhlice; gubernium dodává, ţe lid byl před poţíváním této rostliny
varován jiţ patenty ze 7. května 1771, 21. března 1772 a 20. března 1776.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 163, sg. A 13/4, fol. 240r-241v, latinsko-německy);
vydané: Handbuch, 8, s. 667; Jaksch, 2, s. 116; týž, 6, s. 388; Hempel-Kürsinger, 3, s. 34-35; týž, 4,
s. 278-279

873. 1785, květen 9. (dvorský dekret). Povolení rozluky manţelství od stolu a loţe jen v
případě, kdyţ s ní oba manţelé souhlasí a jsou srozuměni i s mimosoudním majetkovým
vyrovnáním.
Prameny: vydané: Handbuch, 8, s. 665

874. 1785, květen 13. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř oznamuje veškerému
světskému a řeholnímu kléru arcidiecéze uprázdnění beneficií Mirotice pod patronátem
plaského opata, Malšice pod patronátem kníţete Lobkovice a Německý Rychnov pod
patronátem kníţete Schwarzenberga z důvodu úmrtí beneficiátů a vyhlašuje konkurs na jejich
znovuobsazení na 16. a 17. července 1785.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 163, sg. A 13/4, fol. 296r, latinsky)

875. 1785, květen 13. (guberniální nařízení). Povolení řádovým představeným samostatně
rozhodovat v otázkách disciplíny, kázně a pořádku uvnitř řádů, pokud se nejedná o prohřešek
vůči zeměpanským nařízením.
Prameny: vydané: Handbuch, 10, s. 734

876. 1785, květen 20. (dvorský dekret). Povolení pro řádové duchovní, prohlášené
papeţským breve za světské kněze, stát se platnými svědky písemného testamentu jiných
světských kněţí; pokud však zůstali řádovými duchovními, mají zakázáno svědčit v případě
ústního posledního pořízení kněţí.
Prameny: vydané: Handbuch, 8, s. 588; Jakéch, 6, s. 48-49

877. 1785, květen 21. (dvorský dekret). Po převedení majetku tzv. „emeritního fondu“ do
Náboţenského fondu má být přebytek pouţit na dotaci generálního semináře.
Prameny: vydané: Handbuch, 8, s. 615

878. 1785, květen 21. (dvorský dekret). Stanovení dalších pravidel v manţelských
záleţitostech pro duchovní správce.
Prameny: vydané: Handbuch, 10, s. 784-787

879. 1785, květen 26. (dvorský dekret). Zrušení práva farářů na část poplatku pro hrobníka
za odvedenou práci z celkové částky 30 kr.
Prameny: vydané: Handbuch, 10, s. 828-829

880. 1785, květen 28. (guberniální nařízení). Stanovení povinnosti pro duchovní správce
nabádat lid s kazatelen k darování almuţen.
Prameny: vydané: Handbuch, 8, s. 572-574

881. 1785, květen 29. (dvorský dekret). Stanovení výše příspěvku pro faráře a děkany, kteří
zastávají funkci kapitulních poslů, dle délky jejich cesty (do 1 hodiny = 9 kr., nad 1 hodinu =
15 kr.).
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Prameny: vydané: Handbuch, 10, s. 673

882. 1785, květen 29. (dvorský dekret). Zákaz slavit slavnou mši svatou o zrušených
svátcích, které byly změněny na pracovní dny.
Prameny: vydané: Handbuch, 10, s. 863

883. 1785, květen 30. (dvorský dekret). Povolení půjčovat kostelní a nadační peníze po
stanovení lhůty na jejich vrácení prostřednictvím krajských úřadů a vrchností selským
stavům.
Prameny: vydané: Handbuch, 8, s. 604-605

884. 1785, květen 30. (guberniální nařízení pro Čechy). Zákaz navrhovat za uchazeče o
místo kaplana na lokalii nebo faráře osobu, která se neprokáţe vysvědčením od ředitelství
praţské normální školy.
Prameny: vydané: Handbuch, 10, s. 665

885. 1785, květen 30. (dvorský dekret). Stanovení pětileté lhůty pro panství a desetileté pro
poddané na splacení zapůjčeného kostelního a nadačního kapitálu.
Prameny: vydané: Handbuch, 8, s. 602-604

886. 1785, červen 1. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř oznamuje veškerému
světskému a řeholnímu kléru arcidiecéze uprázdnění beneficia Pernink pod patronátem
kníţete Schwarzenberga z důvodu rezignace beneficiáta a beneficia Horní Slavkov pod
patronátem tamního magistrátu z důvodu úmrtí beneficiáta a vyhlašuje konkurs na jejich
znovuobsazení na 4. a 5. července 1785.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 163, sg. A 13/4, fol. 367r, latinsky)

887. 1785, červen 2. (dvorský justiční dekret); 1785, červen 9. (nařízení apelačního soudu).
Stanovení povinnosti odevzdávat majetek z pozůstalostí, odkázaný jiţ neexistujícím
bratrstvům, nadačnímu fondu „Bratrstvo činné lásky k bližnímu“ a nikoli univerzálním
dědicům.
Prameny: vydané: Jaksch, 6, s. 282

888. 1785, červen 2. (dvorský dekret). Stanovení povinnosti skládat přísahu (text přiloţen)
před politickým či místním soudním úřadem pro snoubence, kteří byli alespoň jedenkrát
veřejně prohlášeni v kostele; snoubenci, spadající pod vojenskou jurisdikci, tak učiní před
příslušným vojenským úřadem.
Prameny: vydané: Handbuch, 10, s. 783-784

889. 1785, červen 3. (dvorský justiční dekret); 1785, červen 9. (nařízení apelačního soudu);
1785, červen 18. (guberniální nařízení). Stanovení povinnosti pro zemskou vládu informovat
příslušné chudobince o úmrtí duchovních, kteří je ustanovili svými dědici.
Prameny: vydané: Jaksch, 6, s. 282

890. 1785, červen 4. (dvorský dekret). Stanovení pravidel pro volbu provinciála řádu tak, ţe
pokud skončí jeho volba stejným počtem hlasů pro více kandidátů, je výběr a jmenování
jednoho z nich ponechán na biskupovi.
Prameny: vydané: Handbuch, 8, s. 629

891. 1785, červen 6. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř nařizuje všem farářům a
farním administrátorům arcidiecéze s odvoláním na cirkulář z 20. prosince 1784 zabezpečit
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chudým přijetí do chudobinců nebo jim povolit sbírání almuţen, pokud tito předloţí
vysvědčení o své chudobě a oznamuje veškerému světskému a řeholnímu kléru arcidiecéze
text guberniálního intimátu ze 30. května 1785 s odvoláním na dvorský dekret z 9. května
téhoţ roku, týkajícího se povolení pro kaplany ve vyšším věku, kteří působili v církevní
správě jiţ před zavedením systému normálních škol, opatřit si předepsanou katechezi na
kterékoli venkovské hlavní škole a ke konkursní zkoušce přinést jen potvrzení od ředitele této
školy; mladší kaplani musí přinést vysvědčení přímo od ředitele praţské normální školy.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 163, sg. A 13/4, fol. 362r-v, latinsko-německy);
vydané: Handbuch, 8, s. 631, 696; Jaksch, 4, s. 564; Hempel-Kürsinger, 1, s. 224-225; týž, 2, s. 3031

892. 1785, červen 6. (dvorský dekret). Povolení pro faráře zaměstnávat u kaţdé fary
vlastního hrobníka.
Prameny: vydané: Handbuch, 8, s. 672, 682

893. 1785, červen 8. (dvorský dekret). Stanovení povinnosti farářům připomínat v kázáních
lidu jeho povinnosti vůči Bohu a panovníkovi.
Prameny: vydané: Handbuch, 8, s. 574

894. 1785, červen 8. (dvorský dekret). Stanovení povinnosti proboštů kostelů ovládat při
svém ustanovení do funkce čtení a psaní.
Prameny: vydané: Handbuch, 8, s. 630-631

895. 1785, červen 9. (dvorský dekret); 1785, červen 27. (guberniální nařízení). Zákaz pro
krajské úřady prohlíţet a zabavovat nekatolíkům povolené knihy.
Prameny: vydané: Handbuch, 8, s. 708; Jaksch, 1, s. 381

896. 1785, červen 10. (guberniální nařízení). Stanovení povinnosti pro krajské úřady dbát
na dodrţování nařízení ze 14. května 1783 o uvádění názvu knihy, jména autora, místa a roku
vydání u kaţdé knihy, uvedené v seznamech knih z pozůstalostí.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 418

897. 1785, červen 12. (dvorský dekret). Stanovení postupu při vyřizování korespondence
řádových duchovních s jejich provinciály.
Prameny: vydané: Handbuch, 8, s. 582-583

898. 1785, červen 13. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř oznamuje veškerému
světskému a řeholnímu kléru arcidiecéze uprázdnění beneficií Zejbiš pod patronátem kníţete
Palma a Svojšice pod patronátem hraběte Althana z důvodu úmrtí beneficiátů a vyhlašuje
konkurs na jejich znovuobsazení na 14. a 15. července 1785.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 163, sg. A 13/4, fol. 366r, latinsky)

899. 1785, červen 18. (dvorský dekret). Stanovení ročního platu nově ustanoveným
duchovním správcům (farář = 400 zl.; kaplan při poutním kostele = 300 zl.; kaplan na lokalii
200 zl.).
Prameny: vydané: Handbuch, 8, s. 632

900. 1785, červen 20. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř vyhlašuje konkurs na
obsazení nově zřízeného beneficia Počaply pod patronátem panovníka na 28. a 29. července
1785.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 163, sg. A 13/4, fol. 364r, latinsky)
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901. 1785, červen 20. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř povoluje s odvoláním na
nejvyšší reskript z 19. prosince 1761 sbírat almuţny ve prospěch obyvatel panství Vildštejn a
Starý Rybník, která byla zničena povodní.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 163, sg. A 13/4, fol. 363r, latinsky);
vydané: Jaksch, 1, s. 68

902. 1785, červen 23. (dvorský dekret); 1785, červenec 4. (guberniální nařízení). Stanovení
povinnosti s odvoláním na dvorský dekret z 16. června 1785 absolvovat v „ušetřeném“ pátém
roce teologického studia v generálním semináři katechetickou praxi, protoţe se podle nového
studijního plánu díky zredukování výuky dogmatiky a patristiky zkrátila vlastní doba doba
studia v tomto vzdělávacím ústavu z pěti na čtyři roky.
Prameny: vydané: Jaksch, 6, s. 90- 91

903. 1785, červen 27. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř oznamuje veškerému
světskému a řeholnímu kléru arcidiecéze uprázdnění fary u sv. Haštala na Starém Městě
praţském pod patronátem praţského magistrátu z důvodu povýšení beneficiáta a vyhlašuje
konkurs na její znovuobsazení na 28. a 29. července 1785 [ve formuláři o vyhlášení konkursu
je však uvedeno, ţe se tento koná kvůli obsazení nově zaloţeného beneficia; pozn. aut.].
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 163, sg. A 13/4, fol. 365r, latinsky)

904. 1785, červen 27. (dvorský dekret); 1785, červenec 7. (guberniální nařízení). Povolení
nákupu tuzemských nemovitostí téţ duchovním z ciziny.
Prameny: vydané: Handbuch, 10, s. 690; Jaksch, 5, s. 13

905. 1785, červen 28. (dvorský dekret). Povolení navrhovat za kandidáty na místa
kooperátorů či kaplanů na lokaliích řádové duchovní, kteří úspěšně sloţili biskupskou
zkoušku z pastorální teologie.
Prameny: vydané: Handbuch, 8, s. 571, 695

906. 1785, červen 30. (dvorský dekret). Stanovení postupu pro placení tax v případě, ţe stát
zastupuje fond zrušených klášterů, nadací a bratrstev.
Prameny: vydané: Handbuch, 8, s. 652

907. 1785, červen 30. (dvorský dekret). Stanovení povinnosti platit poplatky hrobníkovi jen
tehdy, kdyţ je při pohřbu namísto bezplatné farní rakve pouţita rakev vlastní, pořízená na
náklady pozůstalých.
Prameny: vydané: Handbuch, 8, s. 673, 682

908. 1785, červenec 1. (dvorský dekret). Směrnice pro zřizování nových hřbitovů na
venkově.
Prameny: vydané: Handbuch, 8, s. 678-679

909. 1785, červenec 1. (dvorský dekret). Stanovení povinnosti provádět odsvěcení
uzavřených vedlejších kostelů a kaplí děkanem ve spolupráci s místním farářem a
hospodářským správcem.
Prameny: vydané: Handbuch, 10, s. 855

910. 1785, červenec 5. (dvorský dekret). Povolení konání procesí u příleţitosti osvobození
Prahy z posledního tureckého obléhání.
Prameny: vydané: Handbuch, 8, s. 700
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911. 1785, červenec 5. (dvorský dekret). Zákaz přehnané výzdoby kostelů, častého vybírání
ofěry a „pohoršujících“ obrazů.
Prameny: vydané: Handbuch, 8, s. 701

912. 1785, červenec 5. (dvorský dekret); 1785, červenec 22. (guberniální nařízení).
Stanovení povinnosti pro rektora generálního semináře zaznamenat do zvláštní tabely jména
všech alumnů, kteří v době od 1. června do 1. prosince buď ze semináře vystoupili nebo
zemřeli (vzorová tabela přiloţena).
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 86

913. 1785, červenec 6. (dvorský dekret). Pravidla pro podávání ţádosti o penzi ze strany
těch duchovních, kteří nejsou schopni ze zdravotních důvodů zastávat svůj úřad.
Prameny: vydané: Handbuch, 8, s. 615-616

914. 1785, červenec 9. (dvorský dekret). Stanovení povinnosti pro kláštery ţebravých řádů
uhrazovat v budoucnu ze svých prostředků výdaje ve výši 30 zl. na nákup ošacení pro pět za
nesvéprávné z důvodu pomatenosti prohlášených spolubratří.
Prameny: vydané: Handbuch, 8, s. 590

915. 1785, červenec 9. (dvorský dekret). Stanovení povinnosti volit děkana z okruhu
nejschopnějších uchazečů z řad farářů.
Prameny: vydané: Handbuch, 10, s. 741

916. 1785, červenec 9. (dvorský dekret); 1785, červenec 21. (guberniální nařízení).
Stanovení povinnosti zasílat kaţdý měsíc dvorské komoře výtah aktiv a pasiv likvidovaných
bratrstev.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 361-362

917. 1785, červenec 11. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř oznamuje veškerému
světskému a řeholnímu kléru arcidiecéze text guberniálního intimátu z 24. června 1785 s
odvoláním na dvorský dekret z 11. června téhoţ roku, týkajícího se povinnosti bezplatně
pochovávat nalezence, zaopatřované za jejich ţivota ze státních prostředků a text
guberniálního intimátu z 1. července 1785 s odvoláním na dvorský dekret z 24. června téhoţ
roku, týkajícího se povolení vybírat ofěru v kostele jen v penězích, a to vţdy v neděli před
velkou mší svatou.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 164, sg. A 13/5, fol. 48r + nefol., latinsko-německy);
vydané: Handbuch, 8, s. 672 ; tamtéž, s. 701-702; Jaksch, 1, s. 243; týž, 4, s. 232-233; HempelKürsinger, 3, s. 266; týž, 6, s. 486-487

918. 1785, červenec 13. (dvorský dekret). Stanovení povinnosti odejmout duchovním
správcům, kteří vlastní dvě beneficia, druhou prebendu.
Prameny: vydané: Handbuch, 10, s. 695-696

919. 1785, červenec 14. (dvorský dekret). Stanovení povinnosti pro generální semináře
zasílat kaţdého půl roku dvorskému úřadu seznam osob, studujících teologii mimo generální
seminář buď na vlastní náklady anebo na náklady řádu.
Prameny: vydané: Handbuch, 8, s. 560

920. 1785, červenec 18. (dvorský dekret). Zákaz pro faráře oddávat poddané z království
Českého bez předloţení propouštěcího listu vrchnosti ve znění, předepsaném českým
zemským guberniem.
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Prameny: vydané: Handbuch, 10, s. 791-792

921. 1785, červenec 21. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř oznamuje veškerému
světskému a řeholnímu kléru arcidiecéze uprázdnění beneficií Svéraz a Vacov pod patronátem
kníţete Schwarzenberga z důvodu úmrtí beneficiátů a vyhlašuje konkurs na jejich
znovuobsazení na 22. a 23. srpna 1785.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 164, sg. A 13/5, fol. 44r, latinsky)

922. 1785, červenec 22. (guberniální nařízení). Stanovení povinnosti pro pokladníky
likvidačních komisí bratrstev postarat se o hladký průběh inventarizace a následného
předávání majetku zrušených bratrstev a literátských sborů.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 362

923. 1785, červenec 25. (dvorský dekret). Zákaz pro pastory nechat absolvovat náboţenská
cvičení osoby bez přihlašovacího lístku k tolerovanému náboţenskému vyznání.
Prameny: vydané: Handbuch, 10, s. 890

924. 1785, červenec 28. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř oznamuje veškerému
světskému a řeholnímu kléru arcidiecéze uprázdnění beneficia Trhové Sviny pod patronátem
hraběte Buquoye z důvodu rezignace beneficiáta a vyhlašuje konkurs na jeho znovuobsazení
na 29. a 30. srpna 1785.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 164, sg. A 13/5, fol. 46r, latinsky)

925. 1785, červenec 28. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř oznamuje veškerému
světskému a řeholnímu kléru arcidiecéze uprázdnění beneficia Skramníky pod patronátem
kníţete Lichtensteina z důvodu rezignace beneficiáta a vyhlašuje konkurs na jeho
znovuobsazení na 29. a 30. srpna 1785.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 164, sg. A 13/5, fol. 47r, latinsky)

926. 1785, červenec 30. (dvorský dekret); 1785, srpen 8. (guberniální nařízení). Stanovení
povinnosti řádně vyúčtovávat kapitály bratrstev.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 362

927. 1785, srpen 1. (dvorský dekret). Stanovení povinnosti upřednostňovat při konkursech
na obsazování farních beneficií veřejné učitele teologie na gymnáziích.
Prameny: vydané: Handbuch, 8, s. 565, 632, 696

928. 1785, srpen 1. (dvorský dekret). Stanovení postupu v případě, ţe se ke konkursní
zkoušce na uprázdněné beneficium nedostaví ţádný uchazeč nebo u konkursu nikdo neuspěje;
tehdy mají být patronovi navrţeni tři kandidáti, kteří byli při konkursní zkoušce ne starší
jednoho roku ohodnoceni nejvyšší moţnou známkou.
Prameny: vydané: Handbuch, 8, s. 569-570

929. 1785, srpen 1. (dvorský dekret). Zrušení všech výsad představených klášterů.
Prameny: vydané: Handbuch, 8, s. 633-634

930. 1785, srpen 1. (dvorský dekret); 1785, srpen 12. (guberniální nařízení). Stanovení
povinnosti převést knihtiskárnu arcibiskupského alumnátu pod správu fondu generálního
semináře.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 369
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931. 1785, srpen 2. (dvorský dekret). Zveřejnění kopie nařízení o stanovení velikosti
pozemků pro stavbu nových kostelů, hřbitovů, farních a školních budov.
Prameny: vydané: Handbuch, 8, s. 680-682

932. 1785, srpen 3. (nařízení pro Čechy). Stanovení povinnosti krajských úřadů oznamovat
neprodleně příslušným farářům osoby, které vyplnily přihlašovací lístky zpět ke katolickému
náboţenství.
Prameny: vydané: Handbuch, 8, s. 710-711

933. 1785, srpen 4. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř oznamuje veškerému
světskému a řeholnímu kléru arcidiecéze uprázdnění beneficia Velešín pod patronátem
hraběte Buquoye z důvodu úmrtí beneficiáta a vyhlašuje konkurs na jeho znovuobsazení na
29. a 30. srpna 1785.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 164, sg. A 13/5, fol. 101r, latinsky)

934. 1785, srpen 5. (dvorský dekret). Stanovení povinnosti vyplácet bývalým jeptiškám
jejich měsíční penzi předem.
Prameny: vydané: Handbuch, 10, s. 759

935. 1785, srpen 8. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř oznamuje veškerému
světskému a řeholnímu kléru arcidiecéze uprázdnění beneficia Votice pod patronátem hraběte
z Vrtby a beneficia Předslavice pod patronátem hraběte Dietrichsteina z důvodu úmrtí
beneficiátů a vyhlašuje konkurs na jejich znovuobsazení na 5. a 6. září 1785.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 164, sg. A 13/5, fol. 102r, latinsky)

936. 1785, srpen 11. (guberniální nařízení). Stanovení výše nákladů na přípřeţ v případě
odvozu mejetku zrušených bratrstev na 15 krejcarů za koně a míli.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 362

937. 1785, srpen 14. (guberniální nařízení pro Čechy). Stanovení dalších pravidel pro
pochovávání ţidů.
Prameny: vydané: Handbuch, 10, s. 838-839

938. 1785, srpen 14. (dvorský dekret); 1785, srpen 26. (guberniální nařízení). Zákaz pro
alumny generálních seminářů i jiných teologických vzdělávacích ústavů podrobovat se
předběţným semestrálním zkouškám z příslušných předmětů v případě, ţe hodlají sloţit
velkou zkoušku za účelem získání teologické hodnosti.
Prameny: vydané: Jaksch, 6, s. 91-92

939. 1785, srpen 16. (dvorský dekret). Stanovení povinnosti pro rektora a oba vicerektory
generálního semináře nebo alespoň pro jednoho z nich stolovat společně se svými alumny.
Prameny: vydané: Handbuch, 8, s. 563

940. 1785, srpen 16. (dvorský dekret). Stanovení povinnosti oznamovat zeměpanská
nařízení "in publico-ecclesiasticis" téţ učitelům pastorální teologie.
Prameny: vydané: Handbuch, 8, s. 576

941. 1785, srpen 16. (dvorský dekret); 1785, srpen 26. (nařízení pro Čechy). Stanovení
povinnosti pro arcibiskupské a biskupské konsistoře přikládat ke svým návrhům na
obsazování uprázdněných beneficií na komorních panstvích i spisy o konkursu a stanovení
rozdílů mezi zeměpanskými a komorními beneficii.
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Prameny: vydané: Handbuch, 10, s. 737-739

942. 1785, srpen 19. (guberniální nařízení). Stanovení pravidel pro zřizování chudobinců a
vykazování jejich příjmů z almuţen (přiloţeny vzorové formuláře).
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 121-130

943. 1785, srpen 22. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř oznamuje veškerému
světskému a řeholnímu kléru arcidiecéze uprázdnění beneficia Bohumilice pod patronátem
barona Malovce z důvodu úmrtí beneficiáta a vyhlašuje konkurs na jeho znovuobsazení na 19.
a 20. září 1785.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 164, sg. A 13/5, fol. 103r, latinsky)

944. 1785, srpen 23. (dvorský dekret). Povolení pro protestanty, kteří vyznávají některou
„trpěnou“ víru, přestoupit k některému z tolerovaných náboţenství.
Prameny: vydané: Handbuch, 10, s. 883

945. 1785, srpen 24. (dvorský dekret); 1785, září 9. (guberniální nařízení). Přehled
přednášek v generálním semináři pro jednotlivé ročníky čtyřletého teologického kursu ve
školním roce 1786/1787.
Prameny: vydané: Jaksch, 6, s. 92-93

946. 1785, srpen 25. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř oznamuje veškerému
světskému a řeholnímu kléru arcidiecéze text guberniálního intimátu z 15. července 1785 s
odvoláním na dvorský dekret z 6. července téhoţ roku, týkajícího se zákazu všech procesí ve
městech i na venkově kromě procesí o Boţím Těle a průvodů o prosebných dnech; text
guberniálního intimátu z 12. srpna 1785 s odvoláním na dvorský dekret z 1. srpna téhoţ roku,
týkajícího se zákazu všech poutí z Čech a Moravy do Dolních Rakous (Mariazell) a všem
představeným řádů arcidiecéze text guberniálního intimátu z 12. srpna 1783 s odvoláním na
dvorský dekret z 1. srpna 1784, týkajícího se zákazu zvýhodňování konventuálů s titulem
(např. magister theologiae, praedicator generalis aj.) na úkor ostatních řeholníků.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 164, sg. A 13/5, fol. 104r-105v, latinsko-německy);
vydané: Handbuch, 8, s. 696- 699; Jaksch, 4, s. 560; týž, 6, s. 443; Hempel-Kürsinger, 10,
s. 274-275; týž, 5, s. 222-223

947. 1785, srpen 25. (dvorský justiční dekret). Stanovení povinnosti pro soudní místa
postupovat v případě úmrtí duchovního bez výjimky podle platné soudní právní normy a
zabránit přítomnosti duchovních při uzavírání pozůstalosti.
Prameny: vydané: Jaksch, 6, s. 257

948. 1785, srpen 26. (dvorský dekret). Stanovení známky „dvě“ (na zkušební stupnici)
z církevního práva jako dostačující pro setrvání alumna na studiíích v generálním semináři.
Prameny: vydané: Handbuch, 8, s. 561

949. 1785, srpen 26. (dvorský dekret). Směrnice pro obsazování bezplatných míst v
praţském generálním semináři.
Prameny: vydané: Handbuch, 8, s. 557-558

950. 1785, srpen 26. (dvorský dekret). Zákaz pro dvorské komise řešit případy
exkomunikací.
Prameny: vydané: Handbuch, 8, s. 634
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951. 1785, srpen 29. (dvorský dekret). Zákaz provádět napříště inventarizace na alodiálních
statcích biskupů, kteří rezignovali na svou funkci.
Prameny: vydané: Handbuch, 8, s. 579-580; Jaksch, 1, s. 60

952. 1785, srpen 30. (dvorský dekret). Oznámení brzkého určení vhodných pozemků pro
stavbu nových kostelů, hřbitovů, farních a školních budov.
Prameny: vydané: Handbuch, 8, s. 679-680

953. 1785, září 10. (dvorský dekret). Povolení pro duchovní ze zrušených klášterů a řádů
zastávat nové funkce v oblasti světské církevní správy a při vyučování katechismu.
Prameny: vydané: Handbuch, 8, s. 653

954. 1785, září 11. (dvorský dekret). Stanovení rozdílu mezi řádovými farami a řádovými
patronátními farami řádu německých rytířů (připojen jejich seznam).
Prameny: vydané: Handbuch, 10, s. 722-724

955. 1785, září 12. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř oznamuje veškerému světskému
a řeholnímu kléru arcidiecéze uprázdnění beneficia Stráţov pod patronátem kníţete Palma z
důvodu úmrtí beneficiáta a beneficia Chroboly pod patronátem kníţete Schwarzenberga z
důvodu povýšení beneficiáta a vyhlašuje konkurs na jejich znovuobsazení na 13. a 14. října
1785.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 164, sg. A 13/5, fol. 165r, latinsky)

956. 1785, září 15. (dvorský dekret); 1785, září 29. (guberniální nařízení). Povolení děl
„Versuch über den Platonismus der Kirchenväter“ z roku 1782 a „Über Person, Art und
Würde Jesu“, Berlin 1783, která byla dříve zakázána.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 412

957. 1785, září 16. Praha. Císař Josef II. vydává s odvoláním na patent z 30. srpna 1782 a
guberniální intimát z 16. ledna 1783 Dodatek k Manželskému patentu, týkající se právního
postupu v případě manţelství, uzavřených poddanými dědičných zemí v cizině.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 164, sg. A 13/5, fol. 208r + nefol., německy; fol. 208r + nefol.,
česky);
vydané: Handbuch, 8, s. 661-663; Jaksch, 2, s. 92-93; Hempel-Kürsinger, 3, s. 18-19

958. 1785, září 20. (guberniální nařízení). Stanovení povinnosti pro krajské úřady oznámit,
ţe všechny platby kláštera voršilek na Novém Městě praţském budou z důvodu velkého
zadluţení kláštera prováděny prostřednictvím komorní účtárny.
Prameny: vydané: Jaksch, 6, s. 238

959. 1785, září 22. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř oznamuje veškerému světskému
a řeholnímu kléru arcidiecéze uprázdnění beneficií Vimperk pod patronátem kníţete
Schwarzenberga a Předslav pod patronátem hraběte Dietrichsteina z důvodu úmrtí beneficiátů
a beneficia Hartmanice pod patronátem sušického magistrátu z důvodu rezignace beneficiáta a
vyhlašuje konkurs na jejich znovuobsazení na 20. a 21. října 1785.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 164, sg. A 13/5, fol. 164r, latinsky)

960. 1785, září 24. (dvorský dekret). Stanovení pravidel pro nově zřízenéh fary a lokální
kapelanie, regulaci počtu klášterů a finanční zabezpečení duchovních správců (farář 400 zl.,
kaplan na lokalii 300 zl. a výpomocný kooperátor u faráře 200 zl. ročně).
Prameny: vydané: Handbuch, 8, s. 688-693
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961. 1785, září 24. (dvorský dekret). Zákaz pro členy ţebravých řádů z ciziny sbírat na
území Čech almuţny.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 72-73

962. 1785, září 24. (dvorský dekret). Povolení pro alţbětinky sbírat almuţny.
Prameny: vydané: Handbuch, 8, s. 592

963. 1785, září 24. (dvorský dekret); 1785, říjen 21. (guberniální nařízení). Stanovení
povinnosti zakládat v rámci regulace farní sítě nové kostely a farní budovy v těch lokalitách,
kde bylo patronátní právo přenecháno nezrušeným klášterům, z nichţ budou k těmto kostelům
dosazováni duchovní správci.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 197-198

964. 1785, září 24. (dvorský dekret); 1785, říjen 21. (guberniální nařízení). Stanovení
povinnosti pro krajské úřady a děkany zahájit přesuny farníků v rámci zřizování nových
farností; nově zřízené fary a lokální kapelanie mají být na starých nezávislé a s vlastní
jurisdikcí.
Prameny: vydané: Jaksch, 6, s. 184-185

965. 1785, září 27. (guberniální nařízení). Stanovení povinnosti okamţitě nahlásit
příslušným krajským úřadům veškeré nadační peníze, které jsou dosud v majetku zrušených
bratrstev.
Prameny: vydané: Handbuch, 8, s. 608-609

966. 1785, září 28. (dvorský dekret); 1785, říjen 13. (guberniální nařízení). Zákaz přijímat
na teologické fakulty uchazeče o svátost kněţství, kteří se neprokáţou vysvědčením o
absolvování tříletého filozofického kursu (výjimku tvoří uchazeči z lyceí, kde je kurs filosofie
dvouletý).
Prameny: vydané: Jaksch, 6, s. 93

967. 1785, září 30. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř oznamuje veškerému světskému
a řeholnímu kléru arcidiecéze uprázdnění beneficia Kostelní Hlavno pod patronátem
panovníka z důvodu povýšení beneficiáta a vyhlašuje konkurs na jeho znovuobsazení na 27. a
28. října 1785.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 164, sg. A 13/5, fol. 166r, latinsky)

968. 1785, říjen 3. (dvorský dekret). Zrušení zpěvu Evangelií při procesích či prosebných
průvodech a zákaz slavit zvláštní mši svatou o zrušených svátcích.
Prameny: vydané: Handbuch, 10, s. 863, 865

969. 1785, říjen 6. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř oznamuje veškerému světskému
a řeholnímu kléru arcidiecéze uprázdnění benficia Soběslav pod patronátem kníţete
Schwarzenberga z důvodu úmrtí beneficiáta a vyhlašuje konkurs na jeho znovuobsazení na 7.
a 8. listopadu 1785.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 164, sg. A 13/5, fol. 209r, latinsky)

970. 1785, říjen 10. (dvorský dekret). Osvobození od placení kolkovného se nevztahuje na
inventáře, resp. urbáře, zaváděné při předání správy temporálií biskupům.
Prameny: vydané: Handbuch, 10, s. 681
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971. 1785, říjen 11. (dvorský dekret). Stanovení povinnosti pro soudy a fiskální úřady
důsledně dodrţovat Manželský patent.
Prameny: vydané: Handbuch, 8, s. 664-665

972. 1785, říjen 13. (guberniální nařízení). Stanovení povinnosti pro doktory medicíny
uvádět ve vysvědčeních pro duchovní správce, ţádající o penzionování, zda jsou schopni či
neschopni zastávat úřad v rámci církevní správy.
Prameny: vydané: Handbuch, 8, s. 653

973. 1785, říjen 16. (dvorský dekret). Stanovení povinnosti pro všechny mladé řeholní
kleriky absolvovat s odvoláním na potřebu stejné úrovně vzdělání světského i řádového
kněţstva studium v generálním semináři.
Prameny: vydané: Handbuch, 8, s. 554-555

974. 1785, říjen 20. (dvorský dekret); 1785, říjen 31. (guberniální nařízení). Zákaz
převádět kapitály, z nichţ se hradí mše svaté a poboţnosti bratrstev, do Náboţenského fondu.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 362-363

975. 1785, říjen 24. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř oznamuje veškerému
světskému a řeholnímu kléru arcidiecéze text guberniálního intimátu z 29. září 1785 s
odvoláním na dvorský dekret ze 16. září téhoţ roku, týkajícího se zákazu vyjímání klobouku,
hole a breviáře z pozůstalosti duchovního aţ do příchodu vikáře a text guberniálního intimátu
z 6. října 1785 s odvoláním na dvorský dekret z 12. prosince 1784, týkajícího se veřejné
draţby cenných kostelních předmětů a parament v budově moravského Náboţenského fondu
v Brně.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 164, sg. A 13/5, fol. 110r + nefol., latinsko-německy);
vydané: Handbuch, 8, s. 583-584; Jaksch, 6, s. 257-258; Hempel-Kürsinger, 10, s. 140-141

976. 1785, říjen 24. (dvorský dekret); 1785, listopad 7. (guberniální nařízení). Stanovení
povinnosti přeměnit nadace ve prospěch zpívaných mší svatých u bratrstev vzhledem k jejich
zákazu na nadace ve prospěch tichých mší svatých.
Prameny: vydané: Jaksch, 4, s. 164

977. 1785, říjen 25. (dvorský dekret). Stanovení povinnosti pro magistráty provádět
inventarizaci majetku po zemřelých duchovních nešlechtického původu.
Prameny: vydané: Handbuch, 8, s. 586

978. 1785, říjen 25. (dvorský dekret). Zákaz ustanovování vlastního světského kněze k nově
zřízeným klášterním farám na venkově.
Prameny: vydané: Handbuch, 10, s. 845-846

979. 1785, říjen 31. (dvorský dekret). Stanovení způsobu vyuţití liturgického náčiní z
odsvěcených klášterních kostelů.
Prameny: vydané: Handbuch, 10, s. 768-770

980. 1785, listopad 2. (dvorský dekret); 1785, listopad 21. (guberniální nařízení). Zákaz
všech ţidovských knih, v nichţ je zmíněno zaklínání ďábla, a to větou „Typum non meretur“
v kaţdém exempláři.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 375-376

981. 1785, listopad 3. (guberniální nařízení). Stanovení povinnosti, aby tzv. „manifestační
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přísaha“ (juramentum manifestationis) představených klášterů vţdy předcházela inventarizaci
majetku v klášterech, které budou zrušeny.
Prameny: vydané: Jaksch, 4, s. 117

982. 1785, listopad 7. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř oznamuje veškerému
světskému a řeholnímu kléru arcidiecéze uprázdnění beneficia Horní Vltavice pod patronátem
kníţete Schwarzenberga z důvodu povýšení beneficiáta a vyhlašuje konkurs na jeho
znovuobsazení na 5. a 6. prosince 1785.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 164, sg. A 13/5, fol. 251r, latinsky)

983. 1785, listopad 10. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř oznamuje veškerému
světskému a řeholnímu kléru arcidiecéze uprázdnění beneficia Nejdek pod patronátem hraběte
Hartiga z důvodu úmrtí beneficiáta a vyhlašuje konkurs na jeho znovuobsazení na 12. a 13.
prosince 1785.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 164, sg. A 13/5, fol. 250r, latinsky)

984. 1785, listopad 10. (dvorský dekret). Stanovení postupu superintendentů, seniorů a
pastorů augsburského a helvetského vyznání při vyřizování úřední agendy a normálií,
zasílaných krajskými úřady.
Prameny: vydané: Handbuch, 8, s. 715-716

985. 1785, listopad 10. (dvorský dekret); 1785, listopad 25. (guberniální nařízení).
Stanovení povinnosti rozdělit po smrti superintendenta augsburského vyznání jeho rukopisy a
spisy na úřední (vztahující se k vedení beneficia), které mají být předány instanci,
projednávající pozůstalost a konzistoři augsburského ritu a soukromé, které budou odevzdány
dědicům zesnulého.
Prameny: vydané: Jaksch, 6, s. 266

986. 1785, listopad 15. (dvorský dekret). Stanovení povinnosti pro katechety obdarovávat
mládeţ výhradně obrázky s krásnými mědirytinami ze ţivota Jeţíše Krista.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 473

987. 1785, listopad 21. (dvorský dekret). Stanovení povinnosti pojišťovat s platností od 1.
července 1786 všechny peníze kostelů a nadací a dbát na řádné vedení kostelních účtů a
přesné zapisování všech výdajů.
Prameny: vydané: Handbuch, 8, s. 609-610, 625

988. 1785, listopad 27. (dekret dvorské kanceláře). Povolení pro snoubence skládat po
udělení dispensu pro trojí ohlášky přísahu téţ u místního soudu.
Prameny: vydané: Handbuch, 8, s. 667

989. 1785, listopad 28. (dvorský dekret). Zákaz přenášet těla neboţtíků, která mají být
pochována na hřbitově při filiálním kostele, do farního kostela za účelem udělení poţehnání
ze strany faráře.
Prameny: vydané: Handbuch, 10, s. 833

990. 1785, prosinec 2. (dvorský dekret). Stanovení povinnosti uvádět v kaţdé průvodní
zprávě dvorské komory k dvorskému dekretu na první straně nahoře vpravo číslo příslušného
dekretu, referát a věc (např. duchovenská, nadační apod.).
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 279-280
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991. 1785. prosinec 5. Praha. České zemské gubernium vydává cirkulář ohledně přeměny
zrušených náboţenských bratrstev v jediné s názvem Sjednocení z lásky k bližnímu
(Vereinigung aus Liebe des Nächsten).
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 164, sg. A 13/5, fol. 296r-297r, německo-česky);
vydané: Jaksch, 1, s. 342-343 (guberniální nařízení 9.12.1785)

992. 1785, prosinec 5. (dvorský dekret). Zákaz pro faráře pochovávat zemřelé do hrobů
vedle jejich příbuzných z hygienických důvodů; kaţdý neboţtík má být pochován do
samostatného hrobu na nově zřízených prostorných hřbitovech; farářům je v případě porušení
zákazu vyměřena peněţní pokuta ve výši 3 tolarů, při opakovaném porušení pak 6 tolarů.
Prameny: vydané: Handbuch, 6, s. 564-565

993. 1785, prosinec 5. (dvorský justiční dekret); 1785, prosinec 13. (nařízení apelačního
soudu). Stanovení povinnosti vyhotovit seznam spisů zemřelého pastora či superintendenta
helvetského nebo augsburského vyznání, které byly nalezeny při uzavírání pozůstalosti a
vztahují se k jeho pastorační činnosti (matriky; protokoly „in publico-ecclesiasticis“ a
v duchovenských úředních záleţitostech; listiny, týkající se kostela a placení taxovného;
osobní spisy, které zemřelý obdrţel od farníků a souvěrců nebo od vrchnosti či konsistoře
v disciplinárních záleţitostech) a zaslat jej příslušné konzistoři.
Prameny: vydané: Jaksch, 6, s. 266-267

994. 1785, prosinec 5. (dvorský dekret). Zákaz přijímat ke studiu do generálního semináře
uchazeče před ukončením filosofického kursu.
Prameny: vydané: Handbuch, 10, s. 656

995. 1785, prosinec 9. (guberniální nařízení). Stanovení povinnosti zřídit po zrušení všech
stávajících bratrstev pouze jediné s názvem „Die thätige Liebe des Nächsten“, které má
zahájit činnost dne 15. ledna 1786; pro potenciální zájemce o členství má být na kaţdé faře
vedena zvláštní kniha.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 342-343

996. 1785, prosinec 9. (dvorský dekret); 1785, prosinec 23. (guberniální nařízení).
Stanovení povinnosti zasílat stavební plány nových farních a kostelních budov dvorské
komoře prostřednictvím krajských úřadů.
Prameny: vydané: Handbuch, 8, s. 687; Jaksch, 1, s. 219

997. 1785, prosinec 12. Praha. Arcibiskup Antonín Petr hrabě Příchovský vydává patent,
jímţ oznamuje veškerému světskému a řeholnímu kléru v kraji Budějovickém, Táborském,
Prácheňském a Klatovském jakoţ i tamějšímu lidu založení nového biskupství v Českých
Budějovicích s působností od 1. ledna 1786; součástí patentu je rovněţ úplný text papeţské
zřizovací buly.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 164, sg. A 13/5, fol.288r-293r, latinsko-německy)

998. 1785, prosinec 12. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř oznamuje veškerému
světskému a řeholnímu kléru arcidiecéze text guberniálního intimátu ze 4. prosince 1785 s
odvoláním na dvorský dekret z 27. listopadu téhoţ roku, týkajícího se zákazu vykuřování
domů kadidlem v předvečer Narození Páně, Nového roku a sv. Tří Králů.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 164, sg. A 13/5, fol. 295r, latinsko-německy);
vydané: Handbuch, 8, s. 704; Jaksch, 2, s. 630

999. 1785, prosinec 15. (dvorský dekret). Stanovení povinnosti pro řádové studující
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v generálním semináři nosit v generálním semináři stejný šat jako ostatní alumni.
Prameny: vydané: Handbuch, 8, s. 555

1000. 1785, prosinec 16. (guberniální nařízení). Stanovení povinnosti pro představené řádů
umoţnit vojsku prohlídku klášterů a vyhovět všem jeho poţadavkům.
Prameny: vydané: Handbuch, 8, s. 653-654

1001. 1785, prosinec 16. (guberniální nařízení pro Čechy). Stanovení povinnosti pro
kaţdého představeného knihovny jiţ zrušených klášterů i těch, které se ještě mají rušit, sloţit
tzv. manifestační přísahu.
Prameny: vydané: Handbuch, 10, s. 762

1002. 1785, prosinec 17. (dekret dvorské účetní komise). Stanovení výše platu pro účetní,
přizvané k revizi sirotčích, pozemkových a kostelních účtů, na 1 zl. 30 kr. denně.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 493

1003. 1785, prosinec 19. (dvorský dekret); 1785, prosinec 30. (guberniální nařízení).
Povolení prodávat nemovitosti zrušených bratrstev po jejich předběţném ocenění v draţbě
prostřednictvím krajských úřadů a administrace komory.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 349

1004. 1785, prosinec 22. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř oznamuje veškerému
světskému a řeholnímu kléru arcidiecéze uprázdnění beneficia Charvatce pod patronátem
kníţete Kinského z důvodu povýšení beneficiáta a beneficia Krásný Potok pod patronátem
Martina Hoyera z důvodu úmrtí beneficiáta a vyhlašuje konkurs na jejich znovuobsazení na
13. a 14. února 1786.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 164, sg. A 13/5, fol. 294r, latinsky)

1005. 1785, prosinec 23. (guberniální nařízení). Stanovení povinnosti pro krajské úřady
oznámit v příslušných krajích jmenování nového biskupa v Českých Budějovicích Jana
Prokopa hraběte von Schaaffgotsche s působností pro Budějovický, Táborský, Prácheňský a
Klatovský kraj.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 520

1006. 1785, prosinec 24. (dvorský dekret). Stanovení povinnosti uvádět na nákresech
nových kostelů a far, budovaných na náklady Náboţenského fondu, počet farníků v dané
lokalitě a přikládat téţ její situační plán.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 219-220

1007. 1785, prosinec 24. (dvorský dekret); 1786, leden 6. (guberniální nařízení). Stanovení
povinnosti prodat v draţbě tzv. arcibiskupskou tiskárnu, patřící semináři, jehoţ majetek
připadl Náboţenskému fondu; kupní právo má i arcibiskup.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 369

1008. 1785, prosinec 27. (guberniální nařízení). Stanovení povinnosti uvádět ve zprávách,
týkajících se guberniálních nařízení, jejich čísla a data vydání.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 280

1009. 1785, prosinec 30. (dvorský dekret č. 131); 1786, leden 13. (guberniální nařízení č.
401). Stanovení povinnosti pro učitele teologie neopouštět ani o prázdninách generální
seminář a opakovat si s alumny učivo.
Prameny: vydané: Handbuch, 10, s. 660; Jaksch, 1, s. 82
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1010. s.d. [1785]. Seznam muţských a ţenských církevních řádů, zrušených v dědičných
zemích v letech 1784 - 1785.
Prameny: vydané: Handbuch, 6, s. 535-536

1011. 1786, leden 3. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř oznamuje veškerému
světskému a řeholnímu kléru arcidiecéze uprázdnění beneficia Michle pod patronátem
praţské univerzity z důvodu úmrtí beneficiáta a vyhlašuje konkurs na jeho znovuobsazení na
9. a 10. února 1786.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 165, sg. A 13/6, fol. 48r, latinsky)

1012. 1786, leden 4. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř oznamuje veškerému
světskému a řeholnímu kléru arcidiecéze text guberniálního intimátu z 23. prosince 1785,
týkajícího se přičlenění filiálního kostela, leţícího na rozhraní dvou diecézí, k farnímu kostelu
té z nich, na jejímţ území se nachází farní kostel.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 165, sg. A 13/6, fol. 45r-46r, latinsko-německy);
vydané: Jaksch, 4, s. 399

1013. 1786, leden 5. (dvorský dekret bez čísla). Zákaz pro faráře zaopatřovat umírající
svátostmi za poplatek.
Prameny: vydané: Handbuch, 10, s. 875

1014. 1786, leden 7. (krajský list pro Čechy). Stanovení povinnosti pro magistráty a
hospodářské úřady v Budějovickém, Táborském a Klatovském kraji oznámit tamnímu
obyvatelstvu jakoţ i veškerému světskému a řeholnímu kléru konsekraci nově jmenovaného
českobudějovického biskupa, hraběte Schaaffgotsche, která byla provedena dne 11. prosince
1785 praţským arcibiskupem, hrabětem Příchovským.
Prameny: vydané: Handbuch, 10, s. 743

1015. 1786, leden 12. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř oznamuje veškerému
světskému a řeholnímu kléru arcidiecéze text guberniálního intimátu z 25. listopadu 1785 s
odvoláním na dvorský dekret ze 14. listopadu téhoţ roku, týkajícího se zákazu vlastnictví více
neţ jednoho beneficia jedním duchovním a text guberniálního intimátu z 23. prosince 1785 s
odvoláním na dvorský dekret z 15. prosince téhoţ roku, týkajícího se zákazu vydávání nových
statut pro provinciální kapituly a kláštery a stávající statuta, pokud nebudou předloţena
zemské vládě k nahlédnutí a schválení, budou prohlášena za neplatná.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 165, sg. A 13/6, fol. 43r-44r, latinsko-německy);
vydané: Handbuch, 8, s. 594-595, 634; Jaksch, 4, s. 461-462; tamtéž, s. 264-265; Hempel-Kürsinger,
9, s. 10-11

1016. 1786, leden 12. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř oznamuje veškerému
světskému a řeholnímu kléru arcidiecéze uprázdnění beneficia Starý Sedlec pod patronátem
hraběte Zinsendorfa z důvodu úmrtí beneficiáta a vyhlašuje konkurs na jeho znovuobsazení
na 16. a 17. února 1786.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 165, sg. A 13/6, fol. 47r, latinsky)

1017. 1786, leden 13. (guberniální nařízení č. 412). Stanovení povinnosti pro praţské
milosrdné bratry pochovávat všechny v jejich špitále zemřelé osoby mimo hranice města.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 243

1018. 1786, leden 14. (dvorský dekret bez čísla). Zákaz odebírat zakázané knihy cestujícím,
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pokud mají pouze jeden exemplář pro vlastní potřebu.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 385

1019. 1786, leden 17. (guberniální nařízení pro Čechy). Prodlouţení platnosti Štolového
patentu pro Čechy, vydaného dne 30. května 1750.
Prameny: vydané: Handbuch, 10, s. 807-808 (chybně číslovaná stránka 607)

1020. 1786, leden 21. (dvorský dekret bez čísla). Stanovení povinnosti pro katolické
duchovní zabraňovat odpadlictví věřících od římskokatolického náboţenství.
Prameny: vydané: Handbuch, 10, s. 884

1021. 1786, leden 24. (dvorský dekret bez čísla). Stanovení pravidel pro nakládání
s majetkem zrušených bratrstev.
Prameny: vydané: Handbuch, 10, s. 858-860

1022. 1786, leden 24. (dvorský dekret č. 13). Stanovení povinnosti odevzdávat v hlavních
městech polovinu majetku zde zrušených bratrstev chudobincům.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 363

1023. 1786, leden 28. (dvorský dekret bez čísla); 1786, únor 10. (nařízení pro Čechy).
Stanovení výše taxy, placené při volbě osob duchovního stavu jakoţ i při potvrzení této volby,
na 30 zl.
Prameny: vydané: Handbuch, 10, s. 718-719

1024. 1786, leden 30. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř oznamuje veškerému
světskému a řeholnímu kléru arcidiecéze text guberniálního intimátu ze 13. ledna 1786 s
odvoláním na dvorský dekret z 24. prosince 1785, týkajícího se stanovení pravidel pro konání
všeobecných konkursů na neobsazená beneficia v jednotlivých diecézích a stanovení výše
platů nově ustanovených duchovních správců.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 165, sg. A 13/6, fol. 42r + nefol., latinsko-německy);
vydané: Handbuch, 8, s. 565-569; Jaksch, 3, s. 596-598; Hempel-Kürsinger, 2, s. 214-215

1025. 1786, únor 6. (dvorský dekret č. 120); 1786, únor 17. (guberniální nařízení č. 3778).
Stanovení povinnosti vyhotovovat v budoucnu seznam teologů, kteří studují na vlastní
náklady mimo seminář, do 1. prosince a přikládat jej k tabele generálního semináře.
Prameny: vydané: Jaksch, 6, s. 53-54

1026. 1786, únor 8. (guberniální nařízení bez čísla). Stanovení povinnosti zasílat inventáře
a protokoly o převzetí majetku literátských kůrů na příslušné úřady s průvodní zprávou.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 363

1027. 1786, únor 8. (nařízení pro Čechy). Stanovení povinnosti zacházet s literátskými
sbory jako s jinými bratrstvy.
Prameny: vydané: Handbuch, 10, s. 857

1028. 1786, únor 9. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř oznamuje veškerému
světskému a řeholnímu kléru arcidiecéze uprázdnění beneficia Nové Strašecí pod patronátem
kníţete Fürstenberga z důvodu úmrtí beneficiáta a vyhlašuje konkurs na jeho znovuobsazení
na 13. a 14. března 1786.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 165, sg. A 13/6, fol. 75r, latinsky)
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1029. 1786, únor 12. (dvorský dekret bez čísla). Stanovení povinnosti přijímat napříště do
klášterů, zabývajících se vzděláváním duchovenstva, jen uchazeče mladší dvaceti let.
Prameny: vydané: Handbuch, 10, s. 752

1030. 1786, únor 17. (nařízení pro Čechy). Stanovení povinnosti dopravit kapitály kostelů,
nadací a bratrských pokladen v zapečetěných a řádně označených pytlích a za asistence
příslušných církevních hodnostářů do kreditních pokladen, a to ve dnech 1. února, 1. května,
1. srpna a 1. listopadu.
Prameny: vydané: Handbuch, 10, s. 713-714

1031. 1786, únor 27. (dvorský dekret č. 112). Povolení pro patrony farních budov z řad
soukromých osob pouţívat na jejich výstavbu či opravy jen omezenou část finančních
prostředků z kostelního majetku a to jen ve zcela výjimečných případech.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 198

1032. 1786, únor 27. (dvorský dekret bez čísla). Stanovení povinnosti zasílat na Generální
dvorské stavební ředitelství jen stavební plány těch kostelních a farních budov, které jsou
financovány z prostředků některého z veřejných fondů.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 220

1033. 1786, únor 27. (dvorský dekret bez čísla). Stanovení povinnosti pro kostely a fary,
které pobírají finanční prostředky z veřejného fondu, zaslat nákresy jejich budov s rozpočty
generálnímu dvorskému stavebnímu ředitelství.
Prameny: vydané: Handbuch, 10, s. 871

1034. 1786, březen 7. (dvorský dekret bez čísla). Nařízení zbavit nároku na zaopatření z
prostředků Náboţenského fondu pomocný personál ze zrušených klášterů a hospodářské
úředníky ze statků týchţ klášterů, pokud nepůsobili ve sluţbách kláštera po dobu alespoň
deseti let; v případě neschopnosti zastávat svěřené funkce mají být tyto osoby poslány do
chudobince a po jejich smrti bude vdovám a sirotkům vyplácena buď provize nebo penze.
Prameny: vydané: Handbuch, 10, s. 762-763.

1035. 1786, březen 9. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř oznamuje veškerému
světskému a řeholnímu kléru arcidiecéze uprázdnění beneficií Svatobor pod patronátem
hraběte Hartiga a Chrţín pod patronátem kníţete Kinského z důvodu úmrtí beneficiátů a
vyhlašuje konkurs na jejich znovuobsazení na 3. a 4. dubna 1786.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 165, sg. A 13/6, fol. 134r, latinsky)

1036. 1786, březen 13. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř oznamuje veškerému
světskému a řeholnímu kléru arcidiecéze uprázdnění beneficia Plzeň pod patronátem tamního
magistrátu z důvodu úmrtí beneficáta a vyhlašuje konkurs na jeho znovuobsazení na 20. a 21.
dubna 1786.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 165, sg. A 13/6, fol. 135r, latinsky)

1037. 1786, březen 14. (guberniální nařízení č. 5907). Zařazení bratrstev do kategorie
duchovních institucí, závislých na příspěvcích z nadací.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 364

1038. 1786, březen 14. (dvorský dekret bez čísla); 1786, březen 14. (nařízení apelačního
soudu pro Čechy). Povolení předat v případě neexistence civilních opatrovacích ústavů pro
osoby duchovního stavu duchovní, obviněné z nezaplacení dluhů, konsistoří, která je uvězní.
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Prameny: vydané: Handbuch, 10, s. 693; Jaksch, 6, s. 245-246

1039. 1786, březen 20. (dvorský dekret bez čísla). Zrušení povinnosti nekatolíků platit tzv.
„prosebný krejcar“.
Prameny: vydané: Handbuch, 10, s. 895

1040. 1786, březen 20. (dvorský dekret č. 793). Stanovení povinnosti pro nekatolíky platit
v budoucnu štolové a jiné poplatky, které jsou uvedeny v erekčních listinách.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 44-45

1041. 1786, březen 20. (dvorský dekret č. 793); 1786, duben 3. (guberniální nařízení č.
7500). Zákaz pohřebních řečí, zpěvů a jiných obřadů u zesnulých osob, zvláště pokud zemřeli
na nějakou nakaţlivou nemoc.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 243

1042. 1786, březen 25. (dvorský dekret bez čísla). Stanovení podmínek pro jmenování tzv.
kommendovaného opata ke klášteru.
Prameny: vydané: Handbuch, 10, s. 726-727

1043. 1786, březen 27. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř oznamuje veškerému
světskému a řeholnímu kléru arcidiecéze uprázdnění beneficia Niţbor pod patronátem kníţete
Fürstenberga z důvodu povýšení beneficiáta a vyhlašuje konkurs na jeho znovuobsazení na
24. a 25. dubna 1786.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 165, sg. A 13/6, fol. 133r, latinsky)

1044. 1786, březen 27. (dvorský dekret bez čísla). Zákaz pro katolické duchovní
nedodrţovat nařízení ze 17. prosince 1784, týkající se zákazu prohledávat domy za účelem
zabavování nekatolických knih.
Prameny: vydané: Handbuch, 10, s. 670

1045. 1786, březen 27. (dvorský dekret č. 132). Povolení pro zemské vlády provádět
cenzuru divadelních her a zakazovat ty, které odporují náboţenství a mravům.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 438

1046. 1786, březen 30. (dvorský dekret č. 57); 1786, duben 27. (guberniální nařízení č.
9613). Rozbor obsahu učebnice polemické teologie od profesora Gazzanigy.
Prameny: vydané: Jaksch, 6, s. 110-111

1047. 1786, březen 31. (guberniální nařízení č. 6793). Stanovení povinnosti pro
českobudějovického biskupa nařídit diecéznímu kléru, aby prostřednictvím svých kázání vedl
lid k pravé zboţnosti.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 10

1048. 1786, březen 31. (dvorský justiční dekret bez čísla); 1786, duben 6. (nařízení
apelačního soudu č. 2904); 1786, květen 1. (dvorský dekret č. 300); 1786, květen 11.
(guberniální nařízení č. 11003). Zrušení povinnosti přizvat k inventarizaci pozůstalosti
duchovního s prebendou lenního pána, ochranného rychtáře či patrona.
Prameny: vydané: Jaksch, 6, s. 258

1049. 1786, duben 2. Praha. Arcibiskup Antonín Petr hrabě Příchovský vydává tzv. jarní
patent, určený veškerému světskému a řeholnímu kléru arcidiecéze.
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Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 165, sg. A 13/6, fol. 179r + nefol., latinsky)

1050. 1786, duben 3. (dvorský dekret č. 1189); 1786, duben 18. (guberniální nařízení č.
9102). Taxovní řád pro dědičné země.
Prameny: vydané: Jaksch, 6, s. 23-31

1051. 1786, duben 4. (dvorský dekret bez čísla). Stanovení povinnosti trestat cizoloţství
nikoli peněţitou pokutou, nýbrţ vězením o chlebu a vodě; délka vězení se stanovuje podle
okolností.
Prameny: vydané: Handbuch, 10, s. 792

1052. 1786, duben 5. (dvorský dekret č. 721); 1786, duben 14. (guberniální nařízení č.
8848). Zákaz přenechávat nemovitosti zrušených klášterů úředníkům účtárny či administrace
komorního fondu.
Prameny: vydané: Jaksch, 5, s. 13

1053. 1786, duben 10. (dvorský dekret bez čísla); 1786, duben 23. (nařízení pro Čechy).
Zákaz pochovávat mrtvé před uplynutím doby 48 hodin.
Prameny: vydané: Handbuch, 13, Wien 1789, s. 640-641

1054. 1786, duben 11. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř nařizuje veškerému
světskému a řeholnímu kléru arcidiecéze odevzdat duchovenskou daň na rok 1786, určenou
na fortifikační práce, do konce června téhoţ roku.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 165, sg. A 13/6, fol. 178r, latinsky);
vydané: Jaksch, 2, s. 351-352 (nejvyšší reskript 13.3., guberniální nařízení 7.4.1786 č. 7783)

1055. 1786, duben 11. (dvorský dekret bez čísla); 1786, duben 20. (nařízení pro Čechy).
Potvrzení pouţívání zemské řeči namísto latiny farářem při udělování svátostí.
Prameny: vydané: Handbuch, 10, s. 875

1056. 1786, duben 12. (dvorský dekret bez čísla); 1786, duben 30. (nařízení pro Čechy).
Zákaz pro porodní asistentky provádět pod pokutou ve výši 100 dukátů nebo půlročního
vězení křest ţidovských dětí.
Prameny: vydané: Handbuch, 13, s. 639-640

1057. 1786, duben 15. (dvorský dekret bez čísla). Osvobození těch lenních pánů od placení
poplatků ze stávajících klášterů, jejichţ renty jiţ nejsou díky výkupu z roboty placeny
z lenních peněz.
Prameny: vydané: Handbuch, 13, s. 572

1058. 1786, duben 16. (dvorský dekret bez čísla). Osvobození od skládání konkursních
zkoušek na uprázdněná beneficia po dobu tří let těch uchazečů, kteří byli v rámci konkursní
zkoušky ze všech předmětů klasifikováni nejlepší moţnou známkou.
Prameny: vydané: Handbuch, 10, s. 663-664

1059. 1786, duben 18. (dvorský dekret bez čísla). Uznání platnosti Manželského patentu i
pro ţidy, ţijící na území dědičných zemí.
Prameny: vydané: Handbuch, 8, s. 670

1060. 1786, duben 26. (dvorský dekret č. 816); 1786, květen 8. (guberniální nařízení č.
10819). Zákaz rozdělovat na menší části odkazy a dary v hotovosti či v obligacích do výše
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500 zl.
Prameny: vydané: Jaksch, 6, s. 282

1061. 1786, květen 2. (dvorský dekret bez čísla). Stanovení povinnosti pro představené řádu
milosrdných bratří jmenovitě hlásit zemské vládě kaţdého nově přijatého novice.
Prameny: vydané: Handbuch, 10, s. 691

1062. 1786, květen 2. (dvorský dekret bez čísla); 1786, květen 15. (guberniální nařízení
pro Čechy). Vydání zvláštního formuláře za účelem zjišťování počtu nekatolíků vyznání
augsburského, helvetského, husitského a nesjednocených Řeků na území království Českého,
který je nutno vyplnit pro kaţdý kraj zvlášť a odevzdávat kaţdého půl roku zemské vládě
(přiloţen vzorový formulář).
Prameny: vydané: Handbuch, 10, s. 885; Jaksch, 1, s. 55

1063. 1786, květen 3. (patent). Manželský patent pro ţidy.
Prameny: vydané: Handbuch, 10, s. 789-790

1064. 1786, květen 3. (dvorský dekret č. 927); 1786, květen 11. (guberniální nařízení č.
11246). Zákaz vyplácet řeholníkům ze zrušeného kláštera augustiniánů – kanovníků v Praze
na Karlově příspěvek na ošacení při jejich vstupu do světského duchovního stavu
s odůvodněním, ţe se jejich šat se neliší od šatu světského kléru.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 166-167

1065. 1786, květen 7. (dvorský dekret bez čísla); 1786, květen 22. (guberniální nařízení
pro Čechy). Stanovení povinnosti neprodleně hlásit kaţdý případ úmrtí exjezuity hlavní
komorní účtárně, která podá zprávu do Vídně.
Prameny: vydané: Handbuch, 10, s. 757

1066. 1786, květen 8. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř oznamuje veškerému
světskému a řeholnímu kléru arcidiecéze text guberniálního intimátu z 20. dubna 1786 s
odvoláním na dvorský dekret z 11. dubna téhoţ roku, týkajícího se povinnosti přednášet
ţaloby v disciplinárních záleţitostech duchovenstva na arcibiskupských nebo biskupských
konsistořích a text guberniálního intimátu z 3. dubna 1786 s odvoláním na dvorský dekret z
30. března téhoţ roku, týkajícího se prodlouţení platnosti Štolového patentu z 30. května 1750
aţ do vydání nového řádu, povinnosti vrchnostenských úředníků a krajských úřadů dohlíţet
na jeho dodrţování a povinnosti kaţdého faráře zaznamenávat štolové poplatky a poplatky za
pohřby na orazítkovaný papír.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 165, sg. A 13/6, fol. 234r-235r, latinsko-německy);
vydané: Handbuch, 10, s. 702; tamtéž, s. 808-827; Jaksch, 5, s. 563-564; Hempel-Kürsinger, 2, s.
482-483; týž, 9, s. 214-215

1067. 1786, květen 22. (dvorský dekret č. 1417); 1786, květen 29. (guberniální nařízení č.
12849). Stanovení povinnosti pro protestanty přizpůsobit vzhled katolických kostelů, které
zakoupili ve veřejné draţbě za nejvyšší vyvolávací cenu, nekatolickým modlitebnám.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 291

1068. 1786, květen 23. (dvorský dekret bez čísla). Stanovení povinnosti vyměřit úředníkům
v klášterech, kterým bylo při udělování místa přislíbeno doţivotní zaopatření a nyní byli
prohlášeni za neschopné zastávat svou funkci, penzi ve výši jedné třetiny jejich dosavadního
platu.
Prameny: vydané: Handbuch, 10, s. 764
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1069. 1786, květen 26. (dvorský dekret č. 14528). Zákaz pro zemské vlády udělovat
placitum regium v případě odpustků, jejichţ udělení označili biskupové za nezbytně nutné.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 29

1070. 1786, květen 26. (dvorský dekret bez čísla). Povolení poskytovat finanční příspěvky
na opravy farních kostelů, farních budov a kaplí z pokladny dvorské komory v případě, ţe je
patronát zeměpanský a z pokladny Náboţenského fondu, pokud je tento sám patronem.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 185-186

1071. 1786, květen 26. (dvorský dekret bez čísla). Zákaz vydávát listy, jimiţ biskupové
potvrzují převzetí guberniálních nařízení.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 280

1072. 1786, květen 26. (dvorský dekret bez čísla). Povolení pro zemské rabíny zůstat ve
funkcích pod podmínkou, ţe zemská vláda vydá zprávu o jejich řádné volbě a dvorská
komora ji potvrdí.
Prameny: vydané: Jaksch, 5, s. 3

1073. 1786, květen 26. (dvorský dekret č. 14528). Stanovení povinnosti přihlíţet ke znění
tzv. Vystěhovaleckého patentu v případě udělování souhlasu zemské vlády se vstupem
uchazeče o vstup do kláštera v cizině (vstup má být zamítnut zejména v případě nedostatku
domácího duchovenstva nebo u kněţí, kteří studovali v generálním semináři); oznámení
rozesílat originály oběţníků s texty nařízení od zemské vlády kaţdého čtvrt roku a stanovení
povinnosti pro komisaře řádové provincie obracet se se ţádostmi na místního ordináře, který
udělí souhlas.
Prameny: vydané: Handbuch, 10, s. 674-675; Jaksch, 1, s. 171

1074. 1786, květen 29. (guberniální nařízení pro Čechy). Oznámení o rozdělování
vzorových formulářů krajským úřadům, podle nichţ budou vyhotovovat na konci kaţdého
roku zprávy o stavu penzionovaných exjezuitů.
Prameny: vydané: Handbuch, 10, s. 758

1075. 1786, květen 29. (nařízení pro Čechy). Povolení pro nekatolickou obec v Praze zřídit
si modlitebnu, která bude kopírovat vzhled měšťanského domu.
Prameny: vydané: Handbuch, 10, s. 885

1076. 1786, červen 12. (dvorský dekret bez čísla). Rozšíření povolení ponechat si štolu i na
kostelníky.
Prameny: vydané: Handbuch, 10, s. 829

1077. 1786, červen 13. (dvorský dekret bez čísla); 1786, červen 23. (guberniální nařízení
pro Čechy). Zákaz pro řádové duchovní, kteří budou muset odejít ze svých klášterních
působišť, vstupovat do světského stavu (musí odejít do předem určených klášterů).
Prameny: vydané: Handbuch, 10, s. 767

1078. 1786, červen 13. (dvorský dekret č. 1255); 1786, červen 30. (guberniální nařízení č.
15102). Přenesení správy dolů a hamrů, nacházejících se na statcích Náboţenského fondu, na
dvorskou komoru v mincovních a horních záleţitostech s tím, ţe příjmy mají být odváděny do
pokladny Náboţenského fondu.
Prameny: vydané: Handbuch, 10, s. 765; Jaksch, 1, s. 276
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1079. 1786, červen 16. (nařízení pro Čechy). Stanovení povinnosti pro kláštery oznámit své
pohledávky fiskálnímu úřadu spolu s přiloţením příslušných listin a povinnost přikládat ke
zprávám v záleţitostech oprav kostelů v případech, kdy se jedná o výdaje z kostelního
majetku, originály kostelních účtů.
Prameny: vydané: Handbuch, 10, s. 716-717

1080. 1786, červen 17. (dvorský dekret bez čísla). Stanovení výše kongruy pro přestárlé
faráře na 300 zl.
Prameny: vydané: Handbuch, 10, s. 849

1081. 1786, červen 20. (dvorský dekret č. 1463); 1786, červen 30. (guberniální nařízení č.
15206). Zákaz náhrady ušlých platů ředitelů kostelních kůrů poté, co byla zrušena bratrstva a
koleda.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 466

1082. 1786, červen 22. (dvorský dekret bez čísla). Stanovení povinnosti udělit nově
přijatým alumnům generálního semináře čtyři niţší svěcení a tonsuru.
Prameny: vydané: Handbuch, 10, s. 658-659

1083. 1786, červen 22. (guberniální nařízení č. 14687). Stanovení povinnosti zaslat vţdy
jeden exemplář tištěných knih, v nichţ byly cenzurní komisí provedeny změny, k nahlédnutí
zemské vládě.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 402-403

1084. 1786, červen 23. (dvorský dekret bez čísla); 1786, červen 30. (guberniální nařízení
pro Čechy a Moravu). Stanovení pěti- a desetiletých lhůt pro sloţení kostelních a nadačních
kapitálů jakoţ i kapitálů bratrstev, které jsou soustředěny v soukromých rukách.
Prameny: vydané: Handbuch, 10, s. 706-707

1085. 1786, červen 26. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř oznamuje veškerému
světskému a řeholnímu kléru arcidiecéze text guberniálního intimátu z 9. června 1786 [č.
13217; pozn. aut.]s odvoláním na dvorský dekret z 27. května [č. 508; pozn. aut.] téhoţ roku,
týkajícího se povinnosti ustanovovat tzv. kommendovaného opata ke všem klášterům, jejichţ
opat buď zemřel anebo byl shledán neschopným k výkonu své funkce kvůli stáří nebo nějaké
tělesné vadě, a to za podmínek, které jsou v tomto intimátu výslovně uvedeny.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 165, sg. A 13/6, fol. 276r-277r, latinsko-německy);
vydané: Handbuch, 10, s. 727-733; Jaksch, 1, s. 1-3; Hempel-Kürsinger, 1, s. 2-3

1086. 1786, červen 27. (dvorský dekret pro Čechy). Stanovení povinnosti státu rozhodovat
o zástupcích kostelů a far pod královským patronátem; soukromé patronátní fary si o svých
právních zástupcích rozhodují samy.
Prameny: vydané: Handbuch, 10, s. 740-741

1087. 1786, červen 27. (dvorský dekret č. 1389). Zákaz vyplácet finanční příspěvek na
ošacení těm řeholníkům, kteří vstoupí do světského duchovního stavu nikoli z důvodu zrušení
svého kláštera, nýbrţ na vlastní ţádost.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 167

1088. 1786, červen 30. (guberniální nařízení pro Čechy). Stanovení povinnosti tabelárně
zpracovat přehled vedlejších venkovských kostelů a kaplí, uzavřených od 9. prosince 1785, a
to dle přiloţeného vzoru.
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Prameny: vydané: Handbuch, 10, s. 855

1089. 1786, červenec 3. (guberniální nařízení č. 15512). Zákaz pochovávat ţidy před
uplynutím lhůty 48 hodin a bez předchozího ohledání krajským doktorem.
Prameny: vydané: Handbuch, 10, s. 837-838; Jaksch, 1, s. 243-244

1090. 1786, červenec 5. (guberniální oběžník). Znovuzveřejnění zákazu zvonění a střelby
proti bouřce.
Prameny: vydané: Handbuch, 10, s. 839-840

1091. 1786, červenec 6. (dvorský dekret bez čísla). Stanovení povinnosti pro učedníky stavu
řemeslnického, uměleckého a obchodnického a římskokatolického vyznání účastnit se výuky
náboţenství ve farním kostele a sloţit zkoušku před katechetou nejpozději 14 dnů před
sloţením učednické zkoušky.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 471

1092. 1786, červenec 13. (dvorský dekret bez čísla). Povolení pro nesjednocené Řeky světit
vodu a ţehnat domy včetně stanovení poplatků za tyto úkony (v případě svátku sv. Tří Králů
= 3 kr., v případě všech nedělí v roce = 3 zl. 9 kr. ročně).
Prameny: vydané: Handbuch, 10, s. 874

1093. 1786, červenec 13. (dvorský dekret bez čísla); 1786, červenec 24. (nařízení pro
Čechy). Stanovení povinnosti zbavit tovaryše, kteří nechtějí pracovat o zrušených svátcích a
tzv. „modrých pondělcích“, jejich zákazníků; jejich mistři, kteří by jim dodávali nové
zákazníky, mají být potrestáni pokutou ve výši 6 říšských tolarů.
Prameny: vydané: Handbuch, 10, s. 866-867

1094. 1786, červenec 17. (dvorský dekret č. 1803). Stanovení povinnosti pro bratrstva
poskytovat přebytky ze svých peněz Školskému fondu.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 346

1095. 1786, červenec 20. (dvorský dekret č. 1983); 1786, červenec 28. (guberniální
nařízení č. 18149). Stanovení povinnosti pro krajské úřady postarat se o včasné vyhotovení a
odeslání nákresů farních a kostelních budov.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 220

1096. 1786, červenec 21. (dvorský dekret bez čísla); 1786, srpen 3. (guberniální nařízení
pro Čechy). Zákaz příliš hlasitého zpěvu na kostelním kůru a jeho nahrazení mírným nebo
jen hlasitou modlitbu; povolit působení penzionovaných řádových duchovních v církevní
správě a naopak nezaměstnávat duchovní, kteří nemají ukončena studia v generálním
semináři.
Prameny: vydané: Handbuch, 10, s. 655; tamtéž, s. 752-754

1097. 1786, červenec 27. (dvorský dekret č. 2063); 1786, srpen 10. (guberniální nařízení
č. 19040). Stanovení povinnosti pro představenstvo generálního semináře dbát v budoucnu na
to, aby se alumni zabývali v rámci praktického opakování učiva kromě morální, pastorální a
dogmatické teologie téţ mateřským jazykem.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 82-83

1098. 1786, červenec 28. (guberniální nařízení pro Čechy). Zrušení povinnosti farářů
připravovat pohoštění osobám, které se na faru dostaví za účelem vizitace kostelních účtů.
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Prameny: vydané: Handbuch, 10, s. 721

1099. 1786, srpen 9. (dvorský dekret bez čísla); 1786, srpen 17. (guberniální nařízení pro
Čechy). Zákaz pro řeholní alumny generálního semináře skládat řádové sliby.
Prameny: vydané: Handbuch, 10, s. 661

1100. 1786, srpen 13. (dvorský dekret bez čísla); 1786, srpen 24. (nařízení pro Čechy).
Povolení vyplácet i nadále kaţdoročně finanční příspěvky učitelům za zrušenou účast na
křtech a vykuřování příbytků ze strany pozemkových vrchností.
Prameny: vydané: Handbuch, 10, s. 831

1101. 1786, srpen 14. (dvorský dekret bez čísla). Povolení přijímat za kostelníky
penzionované laické bratry ze zrušených řádů.
Prameny: vydané: Jaksch, 4, s. 168-169

1102. 1786, srpen 14. (dvorský dekret bez čísla); 1786, srpen 24. (guberniální nařízení pro
Čechy). Stanovení povinnosti dohlíţet na hospodaření klášterů.
Prameny: vydané: Handbuch, 10, s. 690

1103. 1786, srpen 14. (dvorský dekret bez čísla); 1786, srpen 24. (guberniální nařízení bez
čísla). Stanovení povinnosti nechat propadnout pohledávky osob, které půjčily na úvěr
nadacím a klášterům a do čtvrt roku je nevymohou nazpět.
Prameny: vydané: Handbuch, 10, s. 688

1104. 1786, srpen 17. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř oznamuje veškerému
světskému a řeholnímu kléru arcidiecéze text guberniálního intimátu ze 17. července 1786 s
odvoláním na dvorský dekret z 6. července téhoţ roku, týkajícího se zákazu poskytování
stipendií chovancům církevních ústavů, pokud tito nezaslali potvrzení o jeho udělení a text
guberniálního intimátu ze 4. srpna 1786 [bez čísla; pozn. aut.] s odvoláním na dvorský dekret
z 27. července téhoţ roku [bez čísla; pozn. aut.], týkajícího se zákazu slavení zrušených
svátků a stanovení výše trestů pro pozemkové vrchnosti a faráře, kteří tak činí (při prvním
porušení zákazu bude farář potrestán přísným napomenutím a pokud se tak stane opakovaně,
hrozí mu ztráta prebendy; vrchnost musí zaplatit pokutu ve výši 50 zl.); za účelem
povzbuzení lidu k práci o zrušených svátcích mají faráři veřejně obdělávat s čeledí své
pozemky.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 165, sg. A 13/6, fol. 369r-370r, latinsko-německy);
vydané: Handbuch, 10, s. 867-868; Jaksch, 5, s. 525; týž, 2, s. 297; Hempel-Kürsinger, 9, s. 192193; týž, 3, s. 244-245

1105. 1786, srpen 17. (guberniální nařízení pro Čechy). Stanovení způsobu vykazování
zaslaných nadačních kapitálů a obligací.
Prameny: vydané: Handbuch, 10, s. 711-712

1106. 1786, srpen 18. (dvorský dekret č. 898); 1786, srpen 31. (guberniální nařízení č.
20801). Stanovení potvrzení desetileté praxe v rámci duchovní správy jako podmínky pro
jmenování kanovníkem.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 552

1107. 1786, srpen 21. (dvorský dekret č. 897); 1786, srpen 31. (guberniální nařízení č.
21118). Zákaz ječivých(!) kůrových zpěvů s odůvodněním, ţe přispívají ke vzniku tělesných
vad(!) a mají být proto nahrazeny umírněným zpěvem či klasickou modlitbou; stanovení
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povinnosti jmenovat vikáři, spravujícími kůr při dómu, jen ty duchovní, kteří nejsou schopni
vykonávat funkci v rámci duchovní správy a byli proto penzionováni.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 466-467, 551

1108. 1786, srpen 24. (nařízení pro Čechy). Stanovení povinnosti pro krajské úřady zasílat
výkazy o zdravotním stavu penzionovaných řeholníků.
Prameny: vydané: Handbuch, 10, s. 765-766

1109. 1786, srpen 27. (dvorský dekret bez čísla); 1786, září 7. (guberniální nařízení pro
Čechy). Stanovení povinnosti vyhotovit seznam beneficií, spravovaných cizozemskými
ordináři nebo jejich kapitulou, aby se zabránilo odlivu příjmů z beneficií za hranice země.
Prameny: vydané: Handbuch, 10, s. 668

1110. 1786, srpen 31. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř oznamuje veškerému
světskému a řeholnímu kléru arcidiecéze text guberniálního intimátu z 5. května 1786 [č.
10319; pozn. aut.]s odvoláním na dvorský dekret z 21. dubna téhoţ roku [č. 351; pozn. aut.],
týkajícího se udělení práva řeholním klerikům s nestálým místem pobytu (např. ze ţebravých
řádů), kteří spravují vlastní prebendy ve funkcích farářů či kaplanů na lokaliích, naspořit si ze
svých příjmů na beneficiích určitou částku, která, pokud zemřou ab intestato, bude rozdělena
na tři části mezi chudé, příbuzenstvo a kostel, kde naposledy působili a text guberniálního
intimátu ze 17. srpna 1786 s odvoláním na dvorský dekret z 9. srpna téhoţ roku, týkajícího se
rozdělení majetku duchovních ze ţebravých řádů podle platného dědického řádu.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 165, sg. A 13/6, fol. 271r + nefol., latinsko-německy);
vydané: Handbuch, 10, s. 685-686; Jaksch, 6, s. 50

1111. 1786, září 4. (dvorský dekret bez čísla); 1786, září 21. (guberniální nařízení č.
22811). Stanovení povinnosti uvádět chudé do chrámu a poskytovat jim finanční příspěvek
jen ve výroční den zahájení činnosti bratrstva „Die Liebe des Nächsten“, tj. 15. ledna.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 29, 343

1112. 1786, září 8. (dvorský dekret č. 162); 1786, září 25. (guberniální nařízení č. 23412).
Stanovení povinnosti přednášet v budoucnu církevní dějiny podle Schröckhovy učebnice
„Compendium historiae ecclesiasticae“ [Johann Matthias Schröckh se narodil 26. července
1733 ve Vídni, ale protoţe protestantům nebylo povoleno vykonávat náboţenské obřady, byl
pokřtěn v chrámu sv. Štěpána tamtéţ podle římskokatolického ritu. Po nedostačující výuce
domácím učitelem navštěvoval luterské lyceum v Prešpurku a po smrti svého děda z matčiny
strany, luteránského seniora Matyáše Bela, v r. 1749 přestoupil na učitelský ústav
v Klosterbergen a v r. 1751 na univerzitu v Göttingen. Neměl příliš vlohy stát se kazatelem a
v r. 1754 spolupracoval se svým strýcem z matčiny strany, Karlem Andrejem Belem,
profesorem básnictví a univerzitním knihovníkem v Lipsku, na vydání „Acta eruditorum“ a
„Leipziger gelehrten Zeitungen“. V Lipsku také navštěvoval přednášky J.F. Christa, které ho
přivedly k zájmu o starověk. V r. 1755 získal magisterský titul a začal přednášet církevní
dějiny, orientální jazyky, dějiny teologie a vědy a v r. 1762 se stal na lipské univerzitě
mimořádným profesorem filozofie. K jeho dílům z té doby patří „Lebensbeshreibungen
berühmter Gelehrten“ (1794) a sedmisvazková „Allgemeine Biographie“ (1767-1789). V r.
1767 obdrţel profesuru básnictví ve Wittenbergu a v r. 1775 i profesuru dějin, kde se ve
svých přednáškách zabýval saskými a německými říšskými dějinami, evropskými dějinami
jednotlivých států a téţ diplomatikou. K jeho dalším dílům patří „Offerhausii Compendium
historiae universalis“ (1778), „Aelteste Meißnische Geschichte“ (1780), čtyřsvazkové
„Allgemeine Weltgeschichte für Kinder“ (1779-1784), „Unpartheyischen Kirchenhistorie
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alten und neuen Testaments“ (1766), kompendium „Historia religionis et ecclesiae
christianae“ (1777, do němčiny přeloţeno jeho bratrem Samuelem Schröckhem r. 1792, pro
katolické teology upraveno v r. 1788, r. 1786 zavedeno Josefem II. jako učebnice pro
univerzity ve všech dědičných zemích s poznámkou, ţe učitel církevních dějin „die in dem
Schröckhischen Werke vorkommenden von der katholischen Lehre abweichenden Sätze
durch überzeugende Beweise zu widerlegen habe“; přestoţe se proti zavedení této
protestantské příručky vyskytly na katolických vzdělávacích ústavech protesty, vypsal císař
odměnu ve výši 100 dukátů pro takového katolíka, který „eine bessere und wahrhaftere
Kirchengeschichte schreiben wird“ (s. 499); cenu získal Matthias Dannenmayer za
„Institutiones historiae ecclesiasticae“, které byly schváleny dvorským dekretem z 24. srpna
1788 a Schröckhova učebnice uţ nebyla více zapotřebí) nebo 45-ti svazkové „Christliche
Kirchengeschichte“ (1768-1812). Jak se stavěl Schröckh k panující teologii své doby,
dokládají nejlépe jeho slova z r. 1795: „Wenn eine so ausgeartete Religion, als die christliche
im Mittelalter war, so wohlthätige und dauerhafte Wirkungen, auch durch sehr
unvollkommene Begriffe von ihren eigenthümlichen Lehren, hervorbringen konnte, so müßte
sie in einem Jahrhundert, da man Glauber, daß sie mehr als jemals gereiniget, vereinfacht und
verfeinert sei, die herrlichsten erzeugen, wenn ihr allgemein anerkannter sittlicher Werth nicht
unmerklich in ein Gewerbe von unendlichen Spekulationen augelöset wäre.“ (s. 500) Odmítl
působení ve Frankfurtu nad Odrou a v Rize. Zemřel 2. srpna 1808, In: Allgemeine Deutsche
Biographie. Bd. 32, Leipzig 1891, s. 498-501].
Prameny: vydané: Jaksch, 6, s. 93

1113. 1786, září 9. (dvorský dekret). Povolení pro kláštery, spravované tzv.
kommendovanými opaty, ponechat si patronátní práva na klášterní fary a stavět si nové
kostely, fary a školy.
Prameny: vydané: Handbuch, 10, s. 733

1114. 1786, září 11. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř oznamuje veškerému
světskému a řeholnímu kléru arcidiecéze text guberniálního intimátu z 31. srpna 1786 s
odvoláním na dvorský dekret z 20. srpna téhoţ roku [bez čísla; pozn. aut.], týkajícího se
zákazu povyšovat faráře - kooperátory a kaplany - kooperátory na samostatné faráře a
kaplany na lokaliích se zvýšením jejich kongruy, přidělované jim Náboţenským fondem a
text guberniálního intimátu z 31. srpna 1786 s odvoláním na dvorský dekret z 6. července
téhoţ roku [bez čísla; pozn. aut.], týkajícího se povinnosti uhradit kostelníkům poplatky za
křest z majetku kostela nebo, pokud ţádný neexistuje, zaplatí patron kostela či Náboţenský
fond a uznání oprávněnosti koledy kantorů na Nový rok, kdy musí kaţdý z nich dostat
nejméně 3 kr.; záleţí však na hospodářích a rodičích dětí, které učí, zda jim dají koledu v
penězích či naturáliích.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 165, sg. A 13/6, nefol., latinsko-německy);
vydané: Handbuch, 10, s. 830-831; tamtéž, s. 850-851; Jaksch, 4, s. 431-432; týž, 3, s. 557;
Hempel-Kürsinger, 2, s. 30-31

1115. 1786, září 14. (nařízení pro Čechy). Zákaz pro duchovní a laické bratry z řádu
hybernů pořádat sbírky na území Prahy.
Prameny: vydané: Handbuch, 10, s. 694

1116. 1786, září 26. (dvorský dekret bez čísla); 1786, říjen 10. (zveřejněn v Čechách).
Stanovení pravidel pro konání zkoušek za účelem udělení svěcení a přiznání práva biskupům
a jejich vikářům účastnit se veřejných teologických přednášek.
Prameny: vydané: Handbuch, 10, s. 552-553
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1117. 1786, září 29. (dvorský dekret bez čísla). Stanovení povinnosti pro arcibiskupské a
biskupské konsistoře informovat faráře v rámci diecéze o způsobu provádění katecheze.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 471-472

1118. 1786, říjen 2. (dvorský dekret č. 452); 1786, říjen 23. (guberniální nařízení č.
25245). Stanovení povinnosti pro veškerý klérus spolupracovat s krajskými úřady při
zakládání chudobinců a na konci kaţdého roku vyhotovovat seznam osob, zaopatřovaných
v jednotlivých farnostech z prostředků chudobince (vzorový formulář přiloţen).
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 131-132

1119. 1786, říjen 3. (dvorský dekret č. 2414); 1786, říjen 12. (guberniální nařízení č.
25476).
Pravidla pro konání poboţností v ústavech šlechtičen.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 96-97

1120. 1786, říjen 3. (dvorský dekret bez čísla); 1786, prosinec 21. (nařízení pro Čechy).
Stanovení povinnosti vloţit nadační kapitály, kapitály bratrských pokladen a sirotčí peníze do
veřejných fondů a zákaz jejich půjčování vrchnostem, sedlákům a měšťanům.
Prameny: vydané: Handbuch, 10, s. 708-711

1121. 1786, říjen 4. (dvorský dekret č. 2424); 1786, říjen 12. (guberniální nařízení č.
25473). Stanovení povinnosti nenechávat v jedné budově pohromadě školu i byt faráře.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 198

1122. 1786, říjen 4. (dvorský dekret bez čísla); 1786, prosinec 22. (krajský list pro Čechy).
Stanovení postupu pro vyuţití nadačních kapitálů, které byly uţívány k vlastní potřebě
klášterů.
Prameny: vydané: Handbuch, 10, s. 717

1123. 1786, říjen 5. (dvorský dekret č. 2116); 1786, říjen 26. (guberniální nařízení č.
26854). Stanovení povinnosti přenechat financování oprav všech budov bez výjimky
zemským vládám s tím, ţe se gubernium postará o ty opravy, jejichţ náklady nepřesáhnou
částku 1000 zl.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 198

1124. 1786, říjen 13. (dvorský dekret bez čísla). Stanovení povinnosti pro příslušné soudní
úředníky vynášet konečný nález v případě nesouhlasu manţela či manţelky s rozvodem
manţelství od stolu a loţe.
Prameny: vydané: Handbuch, 10, s. 778

1125. 1786, říjen 20. (guberniální nařízení pro Čechy). Stanovení pravidel pro zacházení
s poddanými, kteří jsou v rámci nového farního rozdělení přičleněni k jiné farnosti a přitom
chtějí zůstat ve staré.
Prameny: vydané: Handbuch, 10, s. 853-854

1126. 1786, říjen 25. (dvorský dekret pro Čechy bez čísla). Stanovení pravidel pro
zaměstnávání kooperátorů jako pomocníků farářů a jejich zaopatření.
Prameny: vydané: Handbuch, 10, s. 851-852

1127. 1786, říjen 26. (dvorský dekret č. 726); 1786, listopad 13. (guberniální nařízení pro
Čechy č. 29206). Povolení pro laické bratry a jeptišky ze zrušených klášterů vyhotovovat
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testamenty.
Prameny: vydané: Handbuch, 10, s. 685; Jaksch, 6, s. 50

1128. 1786, říjen 30. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř oznamuje veškerému
světskému a řeholnímu kléru arcidiecéze text guberniálního intimátu ze 7. září 1786 [bez
čísla; pozn. aut.] s odvoláním na dvorský dekret z 24. srpna téhoţ roku [bez čísla; pozn. aut.],
týkajícího se zatčení těch osob, které sice jiţ vystoupili z duchovního stavu, ale stále ještě
pobírají důchody, které jsou spojeny se zastáváním určitého úřadu v církevní správě; částku,
která jim takto byla vyplacena, musí tyto osoby uhradit ve dvojnásobné výši Náboţenskému
fondu a text guberniálního intimátu z 12. října 1786 [bez čísla; pozn. aut.] s odvoláním na
dvorský dekret ze 4. října téhoţ roku [bez čísla; pozn. aut.], týkajícího se povolení pro
ordináře nechat vyměnit řádové hábity řeholních kleriků, působících v církevní správě, za
světský kněţský šat.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 165, sg. A 13/6, fol. 528r-529r, latinsko-německy);
vydané: Handbuch, 10, s. 759, 765; Jaksch, 3, s. 424; týž, 6, s. 54

1129. 1786, říjen 31. (dvorský dekret č. 2735); 1786, listopad 9. (guberniální nařízení č.
29397). Zákaz vydávat na nadační mši svatou částku vyšší neţ je 1 zl., neboť kostelní nadace
jsou součástí kongruy duchovního správce.
Prameny: vydané: Jaksch, 4, s. 164

1130. 1786, listopad 3. (dvorský dekret č. 2889). Stanovení povinnosti podávat napříště
zprávu do Vídně o přesunu farníků mezi jednotlivými farnostmi prostřednictvím gubernia jen
v případě, ţe se jedná o nově zřízenou farnost.
Prameny: vydané: Jaksch, 6, s. 184-185

1131. 1786, listopad 3. (dvorský dekret bez čísla); 1786, listopad 13. (guberniální nařízení
č. 29863). Stanovení podmínek pro získání doktorátu z oboru filosofie, teologie, právo a
lékařství.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 534-535

1132. 1786, listopad 5. (dvorský dekret č. 2470); 1786, listopad 16. (guberniální nařízení č.
30135). Stanovení povinnosti odesílat panovníkovi rozpočty na stavby kostelů a far, které
jsou pod patronátem Náboţenského fondu, tak, do konce prosince.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 214

1133. 1786, listopad 6. (dvorský dekret bez čísla); 1786, listopad 16. (nařízení pro Čechy).
Stanovení povinnosti vydat zprávu o nejvhodnějších uchazečích o studium v německouherské koleji v Pavii.
Prameny: vydané: Handbuch, 10, s. 662

1134. 1786, listopad 6. (patent); 1786, listopad 6. (dvorský dekret bez čísla); 1787, leden 6.
(guberniální nařízení č. 204). Císař Josef II. vydává patent, jímţ povoluje řeholním klerikům
ze zrušených řádů, kteří vstoupili do světského duchovního stavu, jeptiškám ze zrušených
klášterů, laickým bratrům, kteří vystoupili ze zrušených řádů a penzionovaným řádovým
duchovním odkazovat v poslední vůli majetek libovolným osobám s výjimkou cizinců nebo
poddaných, ţijících mimo území dědičných zemí.
Prameny: vydané: Handbuch, 10, s. 684; Jaksch, 6, s. 51

1135. 1786, listopad 15. (dvorský dekret č. 126); 1786, prosinec 1. (guberniální nařízení č.
31552). Stanovení povinnosti zkoušet napříště alumny generálního semináře z přírodopisu i
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jiných věd a vyhotovovat klasifikační seznamy.
Prameny: vydané: Jaksch, 4, s. 209

1136. 1786, listopad 16. (dvorský dekret č. 2188); 1786, prosinec 4. (guberniální nařízení
č. 31922). Stanovení povinnosti pro bosé karmelitky ze zrušeného kláštera při kostele sv.
Josefa na Malé Straně sdělit tajnou metodu výroby meduňkového lihu hlavnímu praţskému
špitálu a označovat lahvičky s touto tekutinou zvláštní značkou proti zfalšování.
Prameny: vydané: Jaksch, 4, s. 160

1137. 1786, listopad 16. (dvorský dekret bez čísla). Zákaz pro správce duchovenských
statků, klášterů a nadací vypůjčovat si peníze bez souhlasu zemské vlády.
Prameny: vydané: Handbuch, 10, s. 688-689

1138. 1786, listopad 18. (dvorský dekret č. 648); 1786, listopad 28. (guberniální nařízení č.
31543). Stanovení povinnosti pro duchovní správce dohlíţet v lokalitách, kde je zřízen
chudobinec, spolu s krajskými úřady na dodrţování příslušných nařízení.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 133

1139. 1786, listopad 20. (dvorský dekret č. 3005). Zákaz pro zemskou vládu zasílat dvorské
komoře stavební spisy budov, které nejsou pod patronátem Náboţenského fondu.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 183-184

1140. 1786, listopad 20. (dvorský dekret č. 629). Stanovení povinnosti předat dvorské
komoře všechny duchovenské, studijní a stipendijní záleţitosti, zaznamenané v protokolech
gubernia.
Prameny: vydané: Jaksch, 5, s. 11

1142. 1786, listopad 25. (dvorský dekret č. 3473); 1786, prosinec 8. (guberniální nařízení
č. 32354). Povolení prohlásit malé lenní statky, které jsou součástí lenního panství
duchovenských nadací, za alodiální.
Prameny: vydané: Jaksch, 4, s. 49

1143. 1786, listopad 27. (dvorský dekret č. 3493); 1786, prosinec 15. (guberniální nařízení
č. 33445). Rozšíření povolení nákupu nemovitostí zrušených klášterů téţ na nemovitosti
stávajících klášterů a nadací.
Prameny: vydané: Handbuch, 10, s. 683; Jaksch, 5, s. 13

1144. 1786, listopad 28. (dvorský dekret č. 1217); 1786, prosinec 8. (guberniální nařízení
č. 32701). Stanovení povinnosti pro učitele teologie v generálním semináři vyučovat podle
předepsaných pravidel v novém duchu (= osvícenském).
Prameny: vydané: Jaksch, 6, s. 57

1145. 1786, listopad 28. (dvorský dekret č. 2353); 1786, prosinec 8. (guberniální nařízení
č. 32348). Stanovení povinnosti vybírat kaţdoročně z alumnů generálního semináře z pátého
ročníku vţdy tři alumny s výborným prospěchem a na začátku školního roku je vyslat do
vídeňského generálního semináře, kde se zdokonalí v nejen v katechezi, ale i v jiných
vyučovaných předmětech.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 83

1146. 1786, listopad 30. (guberniální nařízení č. 31875). Stanovení pravidel pro
vyplňování hlavních tabel narozených, oddaných a zemřelých osob (vzorový formulář
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přiloţen).
Prameny: vydané: Handbuch, 10, s. 842; Jaksch, 4, s. 149

1147. 1786, listopad 30. (dvorský dekret č. 222); 1786, prosinec 11. (guberniální nařízení
č. 33936). Stanovení povinnosti pro biskupy nařídit učitelům církevních dějin, aby při svých
přednáškách vyvraceli přesvědčivými důkazy ty věty ze Schröckhovy učebnice církevních
dějin „Compendium historiae ecclesiasticae“, které se odchylují od učení římskokatolické
Církve.
Prameny: vydané: Jaksch, 6, s. 93

1148. 1786, listopad 30. (dvorský dekret pro Čechy bez čísla); 1786, prosinec 14.
(guberniální nařízení bez čísla). Zákaz pouţívání peněz, vybraných při procesích, na
zřizování nových školních budov.
Prameny: vydané: Handbuch, 10, s. 864-865

1149. 1786, prosinec 1. (dvorský dekret č. 3125). Zákaz vyplácet příspěvek na ošacení
řeholníkům, kteří vstoupí do světského duchovního stavu nikoli z důvodu zrušení svého řádu,
nýbrţ na vlastní ţádost (s výjimkou členů bosých ţebravých řádů, kteří obdrţí 30 zl.).
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 167

1150. 1786, prosinec 7. (dvorský dekret bez čísla); 1786, prosinec 19. (guberniální nařízení
pro Čechy). Zrušení povinnosti kolkovat kvitance na úroky a listiny náboţenských a
studijních nadačních fondů.
Prameny: vydané: Handbuch, 10, s. 715-716

1151. 1786, prosinec 11. (dvorský dekret pro Čechy bez čísla). Stanovení pravidel pro
majetkové vyrovnání s nezletilou manţelkou v případě rozvodu od stolu a loţe.
Prameny: vydané: Handbuch, 10, s. 778-779

1152. 1786, prosinec 13. (guberniální nařízení bez čísla). Zákaz rozesílat oznámení o
konání konkursu bez dostatečného poučení o podmínkách pro uchazeče.
Prameny: vydané: Handbuch, 10, s. 666-667

1153. 1786, prosinec 14. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř oznamuje veškerému
světskému a řeholnímu kléru arcidiecéze text guberniálního intimátu z 1. prosince 1786 [bez
čísla; pozn. aut.]s odvoláním na dvorský dekret z 20. listopadu téhoţ roku [bez čísla; pozn.
aut.], týkajícího se zákazu pro patrony jmenovat k uprázdněným beneficiím uchazeče, který
neabsolvoval řádný konkurs u konsistoře; beneficia mohou být obsazena výlučně konkursem,
na němţ je nový beneficiát vybrán ze tří kandidátů, navrţených diecézním biskupem a text
guberniálního intimátu z 26. října 1786 [bez čísla; pozn. aut.]s odvoláním na dvorský dekret z
12. října téhoţ roku [bez čísla; pozn. aut.], týkajícího se zavedení jednotného posvícení ve
všech německých dědičných zemích, které se bude konat vţdy třetí neděli v říjnu.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 165, sg. A 13/6, nefol., latinsko-německy);
vydané: Handbuch, 10, s. 669; tamtéž, s. 701; Jaksch, 4, s. 432; týž, 3, s. 411; Hempel-Kürsinger, 2,
s. 214-215

1154. 1786, prosinec 14. (dvorský dekret bez čísla); 1786, prosinec 29. (nařízení pro
Čechy). Přiznání práva řádovým duchovním, kteří vstoupili do světského duchovního stavu, a
jeptiškám na stejný povinný díl z pozůstalosti jejich příbuzných na jaký mají nárok i děti
těchto příbuzných.
Prameny: vydané: Handbuch, 10, s. 686
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1155. 1786, prosinec 15. (nařízení pro Čechy). Nařízení ponechat farářům nyní uzavřených
kostelů a kaplí jejich dosavadní majetek.
Prameny: vydané: Handbuch, 10, s. 855-856

1156. 1786, prosinec 18. (dvorský dekret č. 3126). Povolení vyplácet řeholním klerikům
ţebravých řádů, kteří ve svých klášterech působí ve funkci farářů, jako příspěvek na ošacení
50 zl. a kooperátorům 30 zl. ročně z pokladny Náboţenského fondu.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 167

1157. 1786, prosinec 29. (guberniální nařízení pro Čechy). Zákaz pro duchovenstvo
pořádat o výročním dni zasvěcení kostela (patrocinium) hostiny.
Prameny: vydané: Handbuch, 10, s. 868

1158. 1787, leden 2. (dvorský dekret č. 31); 1787, leden 10. (guberniální nařízení č. 803).
Stanovení povinnosti pro krajské úřady dohlíţet v budoucnu nejen na řádné vykazování
účetních restů nekatolíků, ale i na přírůstek a úbytek počtu obyvatel nekatolického vyznání.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 55

1159. 1787, leden 2. (dvorský dekret č. 2116); 1787, leden 14. (guberniální nařízení č.
849). Stanovení povinnosti okamţitě rozdělovat mezi chudé odkazy a dary, opatřené
v pozůstalostech tištěnou poznámkou: „Sie alsogleich auf Handälmosen zu vertheilen“;
pokud tato poznámka schází, odevzdávají se tyto částky do veřejných fondů na podporu
chudobinců a úroky z nich mají být kaţdoročně rozdělovány mezi nejchudší.
Prameny: vydané: Jaksch, 6, s. 282-283

1160. 1787, leden 4. (dvorský dekret bez čísla). Stanovení povinnosti zacházet s majetkem
duchovních ze zrušených klášterů, kteří se stali světskými kněţími, dle všeobecného předpisu
o rozdělování pozůstalosti světských duchovních na tři části.
Prameny: vydané: Jaksch, 6, s. 259; Jaksch, 6, s. 259

1161. 1787, leden 8. (dvorský dekret bez čísla). Osvobození kupců nešlechtického původu,
kteří do Náboţenského fondu vloţili statky či jiné nemovitosti dosud existujících
duchovenských nadací, od placení úroků.
Prameny: vydané: Handbuch, 13, s. 581-582

1162. 1787, leden 11. (patent). Císař Josef II. vydává patent, jímţ po smrti řeholního
klerika, který vstoupil do světského stavu a nezanechal poslední vůli nebo jeho zákonní dědici
neţijí na území dědičných zemí, připadne jeho dědictví fiskální pokladně.
Prameny: vydané: Handbuch, 13, s. 584-585

1163. 1787, leden 13. (dvorský dekret pro Čechy). Povolení další existence Lužickosrbského semináře ve stávající podobě pod podmínkou, ţe jeho absolventi nebudou působit
jako duchovní správci na území dědičných zemí.
Prameny: vydané: Handbuch, 13, s. 553

1164. 1787, leden 15. (dvorský justiční dekret). Stanovení povinnosti pouţívat křestní,
oddací a úmrtní matriky výhradně k účelu, k němuţ byly zřízeny.
Prameny: vydané: Jaksch, 4, s. 134

1165. 1787, leden 20. (dvorský dekret bez čísla). Stanovení pravidel pro odevzdávání
ročních přebytků klášterů s dosazeným „kommendovaným opatem“ Náboţenskému fondu.
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Prameny: vydané: Handbuch, 13, s. 585-587

1166. 1787, leden 20. (dvorský dekret č. 185). Stanovení povinnosti uvádět v budoucnu u
kaţdého nákresu kostelní nebo školní budovy počet farníků a ţáků, aby mohla být přesně
stanovena jejich velikost.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 220

1167. 1787, leden 26. (dvorský dekret bez čísla). Prodlouţení termínu, v němţ se má
oznámit konání konkursu na uprázdněné beneficium farnímu kléru, ze šesti na deset týdnů.
Prameny: vydané: Handbuch, 13, s. 561

1168. 1787, leden 31. (dvorský dekret bez čísla); 1787, únor 11. (guberniální nařízení č.
3809). Stanovení povinnosti pochovávat odsouzence k smrti oběšením po uplynutí 12 hodin
od vykonání rozsudku na vyhrazené místo vedle popraviště bez jakéhokoli církevního obřadu.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 244

1169. 1787, leden 31. (dvorský dekret bez čísla); 1787, únor 11. (guberniální nařízení č.
3809). Zveřejnění těch paragrafů trestního zákoníku (§ 67-70, 73-76), týkajících se trestů za
smilstvo.
Prameny: vydané: Jaksch, 6, s. 233-234

1170. 1787, únor 2. (dvorský dekret č. 78); 1787, únor 16. (guberniální nařízení č. 4872).
Stanovení maximálního počtu kanovníků při metropolitních a arcibiskupských kostelech
v dědičných zemích na dvanáct a při biskupských na osm.
Prameny: vydané: Handbuch, 13, s. 577-579; Jaksch, 1, s. 552-553

1171. 1787, únor 4. (dvorský dekret pro Čechy). Stanovení povinnosti přičlenit všechny
feudální statky, patřící původně k arcibiskupstvím, biskupstvím nebo opatstvím, pod správu
Náboţenského fondu.
Prameny: vydané: Handbuch, 13, s. 572-573

1172. 1787, únor 5. (dvorský dekret č. 324); 1787, únor 20. (guberniální nařízení č. 4578).
Stanovení obecného dne pokání a modliteb panovníkem pro všechny německé dědičné země
na 8. prosince a dne díkůvzdání za náboţenskou toleranci na neděli, bezprostředně následující
po 13. říjnu [datum vydání Tolerančního patentu; pozn. aut.].
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 293

1173. 1787, únor 12. (dvorský dekret č. 198). Stanovení povinnosti pro „kommendovaé
opaty“ vyplácet převorům z klášterní pokladny kaţdoročně částku ve výši 200 zl.
Prameny: vydané: Handbuch, 13, s. 617-618; Jaksch, 1, s. 266

1174. 1787, únor 14. (dvorský dekret č. 67). Stanovení povinnosti rozdělit majetek členů
zrušených klášterů řádů bez stálého sídla mezi ostatní stávající kláštery.
Prameny: vydané: Jaksch, 6, s. 259

1175. 1787, únor 14. (dvorský dekret bez čísla). Stanovení způsobu převádění majetku
kostela pod soukromým patronátem.
Prameny: vydané: Handbuch, 13, s. 620

1176. 1787, únor 14. (dvorský dekret bez čísla); 1787, únor 23. (nařízení pro Čechy).
Stanovení povinnosti prozkoumávat napříště při uprazdňování zeměpanského beneficia jeho
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výnosy.
Prameny: vydané: Handbuch, 13, s. 619

1177. 1787, únor 16. (guberniální nařízení pro Čechy). Stanovení povinnosti oznamovat
úmrtí penzionovaných exjezuitů zemské vládě.
Prameny: vydané: Handbuch, 13, s. 631

1178. 1787, únor 16. (dvorský dekret pro Čechy). Stanovení povinnosti pro vrchní školní
dohliţitele stát se kanovníky při kapitulách ve funkci scholastiků.
Prameny: vydané: Handbuch, 13, s. 579-580

1179. 1787, únor 17. Praha. České zemské gubernium vydává s odvoláním na dvorský
dekret z 9. ledna 1787 [v citovaném Handbuchu uvedeno datum vydání dvorského dekretu
bez čísla dne 29. ledna 1787 a guberniálního nařízení bez čísla dne 15. února téhoţ roku;
pozn. aut.] cirkulář, jímţ nařizuje postupovat v případě rozvodu manţelství, uzavřeného mezi
jedním snoubencem katolického a druhým nekatolického vyznání, podle církevních předpisů
římskokatolické Církve.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 166, sg. A 13/7, fol. 116r, německy);
vydané: Handbuch, 13, s. 636-637; Jaksch, 2, s. 12-13; Hempel-Kürsinger, 3, s. 14-15

1180. 1787, únor 24. (dvorský dekret č. 136); 1787, březen 9. (guberniální nařízení č.
6507). Stanovení povinnosti převést všechny arcibiskupské, biskupské a opatské statky,
pronajaté světským osobám, pod správu Náboţenského fondu.
Prameny: vydané: Jaksch, 4, s. 49

1181. 1787, únor 24. (dvorský dekret č. 266); 1787, březen 9. (guberniální nařízení č.
6508). Stanovení dalšího postupu pro kapituly, při nichţ byla ustanovena hodnost scholastiků.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 553

1182. 1787, březen 2. (guberniální nařízení pro Čechy). Stanovení povinnosti vykazovat
kaţdý měsíc počet duchovních v klášterech.
Prameny: vydané: Handbuch, 13, s. 632

1183. 1787, březen 3. (dvorský dekret bez čísla). Stanovení pravidel pro likvidaci
pohledávek u Náboţenského fondu.
Prameny: vydané: Handbuch, 13, s. 595-597

1184. 1787, březen 5. (dvorský justiční dekret). Stanovení povinnosti pro arcibiskupy,
biskupy, hodnostáře kapitul a kommendované opaty zastupovat prelátský stav a rozsuzovat
pře kléru u desk zemských.
Prameny: vydané: Jaksch, 4, s. 8

1185. 1787, březen 5. (dvorský dekret č. 623); 1787, březen 22. (guberniální nařízení č.
8214). Stanovení povinnosti zasílat výkazy o stavu nekatolíků zemské vládě se zpoţděním
nejvýše několik málo týdnů vzhledem ke stanovenému půlročnímu termínu.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 55

1186. 1787, březen 7. (dvorský dekret č. 123); 1787, březen 12. (guberniální nařízení č.
7449). Stanovení povinnosti sjednotit před volbou nového řezenského biskupa bez souhlasu
Říma části chebské diecéze, podřízené diecézi řezenské, s tuzemskými diecézemi.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 520
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1187. 1787, březen 7. (dvorský dekret bez čísla); 1787, březen 23. (nařízení pro Čechy).
Stanovení povinnosti odvádět poplatky, plynoucí z uzavřené smlouvy o pronájmu domů
nadací a klášterů v případě, ţe nejsou předány státní správě statků, s platností od 1. května
1787 do pokladen příslušných krajských úřadů.
Prameny: vydané: Handbuch, 13, s. 582

1188. 1787, březen 9. (dvorský dekret č. 650); 1787, březen 20. (guberniální nařízení č.
8011); 1787, březen 5. (dvorský justiční dekret bez čísla); 1787, březen 13. (nařízení
apelačního soudu č. 2539). Stanovení povinnosti pro všechny, kteří hodlají zahájit jakoukoli
novou stavbu, předloţit vrchnosti v místě stavby její podrobný nákres.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 199

1189. 1787, březen 9. (dvorský dekret). Stanovení podmínek studia a způsobu uplatnění se
v praxi po jeho absolvování pro uchazeče o vstup do duchovního stavu v rámci
římskokatolické Církve.
Prameny: vydané: Handbuch, 13, s. 556-557

1190. 1787, březen 16. (dvorský dekret č. 438); 1787, březen 29. (guberniální nařízení č.
8849). Povolení pro učitele, kteří jiţ dříve dostávali pevně stanovené příspěvky z fondů nyní
zrušených bratrstev, vyplácet jim je i nadále poté, co proběhne likvidace majetku těchto
bratrstev.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 346-347

1191. 1787, březen 18. Praha. Arcibiskup Antonín Petr hrabě Příchovský vydává tzv. jarní
patent, určený veškerému světskému a řeholnímu kléru arcidiecéze.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 166, sg. A 13/7, fol. 145r + nefol., latinsky)

1192. 1787, březen 18. (dvorský dekret č. 93); 1787, březen 27. (guberniální nařízení č.
8847). Zákaz pro praţské chudobince sbírat almuţny na venkově.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 73

1193. 1787, březen 27. (dvorský dekret č. 823); 1787, duben 20. (guberniální nařízení č.
10860). Stanovení povinnosti pro představené klášterů vlastnoručně podepisovat všechny
vydávané listiny a uvádět i jméno konventu, aby tak byly lépe chráněny před paděláním.
Prameny: vydané: Handbuch, 13, s. 587-588; Jaksch, 6, s. 235

1194. 1787, duben 2. (dvorský dekret bez čísla); 1787, duben 13. (nařízení pro Čechy).
Stanovení povinnosti pro duchovenstvo oznamovat výskyt osob, které se dopustily zločinu
proti státu a uvádět i místo jejich pobytu.
Prameny: vydané: Handbuch, 13, s. 623-624

1195. 1787, duben 10. (dvorský dekret bez čísla). Stanovení povinnosti pro zemskou vládu
dohlíţet na vyuţívání budov klášterů a nadací, určených ke koupi a pronájmu,
k odpovídajícím účelům.
Prameny: vydané: Handbuch, 13, s. 582-583

1196. 1787, duben 10. (dvorský dekret č. 716); 1787, duben 23. (guberniální nařízení č.
11456). Zákaz pochovávat ţidy před uplynutím čtyřicetiosmihodinové doby; výjimka je
moţná jen v případě úmrtí na nakaţlivou nemoc.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 244
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1197. 1787, duben 12. (dvorský dekret bez čísla). Stanovení povinnosti pro generální
semináře pořizovat na vlastní náklady školní knihy pro chudé alumny, kteří si je nemohou
koupit sami.
Prameny: vydané: Handbuch, 13, s. 558-560

1198. 1787, duben 17. (dvorský dekret č. 1039). Stanovení povinnosti vyplácet příspěvek
na ošacení téţ členům řádu bosých karmelitánů a augustiniánů.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 167

1199. 1787, duben 29. (dvorský dekret bez čísla). Stanovení povinnosti pro faráře provádět
křestní obřad bez štolového poplatku; farář, který si nechá za tento úkon zaplatit, bude
potrestán peněţitou pokutou ve prospěch chudinské pokladny.
Prameny: vydané: Handbuch, 13, s. 638

1200. 1787, duben 29. (dvorský dekret č. 477); 1787, květen 10. (guberniální nařízení č.
13192). Seznam pasáţí, které mají být zalepeny v breviářích augustiniánů-kanovníků, a to pod
pokutou 50 zl. ve prospěch chudinské pokladny za kaţdý nalezený nezalepený exemplář:
1. „In festo Gregorii II. Die 13. Februarii, Lectione V., Leonem III. Imperatorem sacrarum imaginum
sacrilegum hostem anathemate percussit & Romae, Italiaequae vectigalibus privavit.“
2. „In Festo Zachariae die 15. Martii, Lectione V. Regnum a Childerico, viro stupido & ignaro, ad
Pipinum pietate, & fortitudine praestantemauthoritate apostolica transtulit.“
3. „In Festo Gelasii die 20. Novembris, Lectione VI. Imperatore excommunicato, eundem
excommunicari posse, probavit.“
Prameny: vydané: Handbuch, 13, s. 591-592; Jaksch, 1, s. 337

1201. 1787, květen 3. (guberniální nařízení č. 12889). Oznámení o uzavření všech hřbitovů
a hrobek, nacházejících se na území praţských měst, praţským magistrátem; pochovávání je
napříště povoleno jen mimo hranice města.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 244-245

1202. 1787, květen 5. (dvorský dekret č. 1029); 1787, květen 14. (guberniální nařízení č.
14168). Stanovení povinnosti pro Vrchní ředitelství chudobinců spolupracovat s ostatními
podřízenými sloţkami včetně duchovenstva a na konci kaţdého měsíce vyhotovovat společný
výkaz o zaopatřování chudých, který se zasílá zemské vládě.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 133

1203. 1787, květen 12. (dvorský dekret). Stanovení způsobu zaopatřování titulantů
kněţských domů.
Prameny: vydané: Handbuch, 13, s. 612

1204. 1787, květen 15. (dvorský dekret č. 925). Stanovení povinnosti pro krajské úřady
zabraňovat zbytečným průtahům při zřizování nových farních a kostelních budov.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 186

1205. 1787, květen 15. (dvorský dekret bez čísla). Stanovení povinnosti vloţit peníze,
získané prodejem budov nadací a klášterů, do veřejných fondů.
Prameny: vydané: Handbuch, 13, s. 583-584

1206. 1787, květen 18. (dvorský dekretbez čísla); 1787, červen 18. (nařízení pro Čechy).
Doplněná pravidla pro ukládání kapitálů a sirotčích peněz.
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Prameny: vydané: Handbuch, 13, s. 601-606

1207. 1787, květen 24. (guberniální nařízení č. 14893). Definitivní zákaz pochovávání na
praţských hřbitovech s platností od 1. června 1787; porušení zákazu bude trestáno peněţní
pokutou ve výši 1 dukátu do pokladny chudobince.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 245

1208. 1787, květen 24. (dvorský dekret bez čísla); 1787, červen 10. (nařízení pro Čechy).
Stanovení povinnosti dohlíţet na lesy na soukromých panstvích a přičlenit lesy zrušených
klášterů pod státní správu.
Prameny: vydané: Handbuch, 13, s. 633

1209. 1787, květen 26. (dvorský dekret č. 266); 1787, červen 21. (guberniální nařízení č.
17619); 1787, červenec 3. (guberniální nařízení č. 18929). Zákaz všech zmínek o odpustcích
v kalendářích, Direktoriích a modlitebních knihách.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 30

1210. 1787, květen 31. (guberniální nařízení č. 15420). Stanovení povinnosti pro faráře,
kteří působí na území Prahy a nespadají pod patronát magistrátu, celebrovat pohřební obřady
na nově zaloţených hřbitovech mimo hranice praţských měst a osvobození nájemců
pohřebních vozů s koňmi, kteří na tyto hřbitovy jezdí, od placení mýtného.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 245, 253-254; 4, s. 156

1211. 1787, červen 5. (dvorský dekret č. 1088). Stanovení povinnosti vybírat na městské
fary, které dotuje Náboţenský fond a kde není kostelnická sluţba spojena s učitelským
místem, kostelníky přednostně z řad penzionovaných laických bratří ze zrušených klášterů.
Prameny: vydané: Jaksch, 4, s. 169

1212. 1787, červen 6. (dvorský dekret bez čísla). Stanovení pravidel pro uchazeče o
uprázdněná beneficia, kteří nepodstoupili konkursní zkoušku.
Prameny: vydané: Handbuch, 13, s. 562

1213. 1787, červen 8. (guberniální nařízení pro Čechy). Zákaz prodeje svíček v kostelech;
v případě porušení zákazu bude příslušný farář potrestán pokutou ve výši 3 dukátů ve
prospěch chudobince.
Prameny: vydané: Handbuch, 13, s. 647

1214. 1787, červen 8. (guberniální nařízení č. 16822). Stanovení povinnosti odváţet těla
zesnulých jak z řad křesťanů tak i ţidů z praţských měst za účelem jejich pochování mimo
město jen v době, kdy jsou otevřeny městské brány.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 245-246

1215. 1787, červen 8. (dvorský dekret č. 1719); 1787, červen 18. (guberniální nařízení č.
17502). Stanovení povinnosti pro faráře oznámit lidu s kazatelen znění §86 a §87 třetí
kapitoly nového Trestního zákoníku, týkajícího se výše trestů za dezerci z armády.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 491

1216. 1787, červen 9. (dvorský dekret č. 1535); 1787, červen 21. (guberniální nařízení č.
17329). Stanovení povinnosti pro hejtmany krajských úřadů stanovit dny, kdy dojde
k inventarizaci majetku řeholníků a řeholnic ze zrušených klášterů, aby se mohl dostavit
příslušný úředník z účtárny.
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Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 494

1217. 1787, červen 11. (dvorský dekret bez čísla). Zákaz měnit tzv. lampové nadace, určené
na osvětlení v kostelích, v nadace mešní.
Prameny: vydané: Jaksch, 4, s. 4

1218. 1787, červen 11. (dvorský dekret č. 650); 1787, červen 21. (nařízení pro Čechy).
Vyvrácení fámy o zrušení celibátu duchovenstva na území dědičných zemí císařem Josefem
II.
Prameny: vydané: Handbuch, 13, s. 625; Jaksch, 1, s. 475

1219. 1787, červen 11. (dvorský dekret č. 1315); 1787, červen 25. (guberniální nařízení č.
17622). Zákaz lidových obyčejů zapalovat na návrších oheň v den svátku sv. Jana Křtitele a
v předvečer Valpurţiny noci, nedůstojně se chovat během Kříţové cesty o Velikonocích,
pořádat mikulášské a tříkrálové hry jakoţ i řezat mladé stromky pro procesí či posvícenské
průvody a konat pozdní poboţnosti na ulicích nebo v soukromých domech.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 10, s. 178, 209

1220. 1787, červen 19. (dekret dvorské kanceláře bez čísla); 1787, červen 28. (guberniální
nařízení bez čísla); 1787, červen 25. (dvorský dekret nejvyššího soudního místa). Stanovení
pravidel pro zacházení s duchovním, který spáchal trestný čin.
Prameny: vydané: Handbuch, 13, s. 574-575

1221. 1787, červen 20. (dvorský dekret č. 501); 1787, červen 30. (guberniální nařízení č.
18595). Stanovení povinnosti odečíst se zpětnou platností od 1. srpna 1786 arhu úředníkům,
zabývajícím se exjezuitskými a studijními záleţitostmi.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 506

1222. 1787, červen 21. (dvorský dekret bez čísla). Stanovení povinnosti pro duchovní
správce vést co nejpečlivěji matriky narozených, oddaných a zemřelých osob; na správnost
záznamů mají dohlíţet krajští komisaři.
Prameny: vydané: Jaksch, 4, s. 134

1223. 1787, červen 26. (dvorský dekret). Stanovení povinnosti vyplácet penzi nemocným
duchovním nikoli do dne jejich úmrtí, nýbrţ aţ do konce měsíce, v němţ zemřeli.
Prameny: vydané: Handbuch, 13, s. 611

1224. 1787, červen 29. (dvorský dekret č. 422); 1787, červenec 12. (guberniální nařízení č.
19491). Stanovení povinnosti prohlašovat za penzionované jen ty duchovní, kteří nejsou
schopni zastávat ţádnou funkci v rámci církevní správy.
Prameny: vydané: Handbuch, 13, s. 611; Jaksch, 1, s. 483

1225. 1787, červen 30. (dvorský dekret č. 280); 1787, srpen 4. (guberniální nařízení č.
22061). Stanovení povinnosti pro duchovní správce dbát na konci kaţdého měsíce na zasílání
účetních uzávěrek z lokalit, v nichţ byl zřízen chudobinec, zemské vládě (přiloţen vzorový
formulář).
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 134-135

1226. 1787, červenec 1. (dvorský dekret bez čísla). Zákaz pro řeholníky, kteří vystoupí
z generálního semináře před dokončením studií, vstoupit do kněţského domu; jejich
povinností je vrátit se do mateřských klášterů.
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Prameny: vydané: Handbuch, 13, s. 557

1227. 1787, červenec 3. (dvorský dekret č. 1712). Upřesnění obsahu dvorského dekretu z
24. února 1787 [č. 136; pozn. aut.] o převedení duchovenských lén, propůjčených světským
osobám, pod správu Náboţenského fondu, který se vztahuje jen na ordináře a opaty, kteří ţijí
na území Rakous a nikoli v zahraničí.
Prameny: vydané: Handbuch, 13, s. 574; Jaksch,4, s. 49-50

1228. 1787, červenec 4. (guberniální nařízení). Předpisy pro zveřejňování zeměpanských
zákonů v záleţitostech „in publico-ecclesiasticis“.
Prameny: vydané: Handbuch, 13, s. 564-570

1229. 1787, červenec 4. (dvorský dekret pro dědičné země). Stanovení povinnosti pro
dvorskou komoru v mincovních a horních záleţitostech spravovat doly, leţící na území
duchovenských statků.
Prameny: vydané: Handbuch, 13, s. 588

1230. 1787, červenec 4. (dvorský dekret č. 1713); 1787, červenec 19. (guberniální nařízení
č. 20314). Stanovení povinnosti odevzdávat přebytky výnosů dolů, jejichţ vlastníkem je
zaniklý klášter, Náboţenskému fondu; pokud se jedná o stávající klášter, tak dvorské komoře
v mincovních a horních záleţitostech.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 276-277

1231. 1787, červenec 6. (dvorský dekret bez čísla); 1787, červenec 12. (guberniální
nařízení č. 20109); 1787, červenec 16. (guberniální nařízení č. 19842). Zákaz všech
mimořádných výdajů na kostelní a školní budovy.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 186

1232. 1787, červenec 7. (dvorský dekret bez čísla). Pravidla pro výuku, ustanovování a
zaměstnávání alumnů biskupských kněţských domů.
Prameny: vydané: Handbuch, 13, s. 612-616

1233. 1787, červenec 21. (dvorský dekret). Úprava regulí piaristického řádu.
Prameny: vydané: Handbuch, 13, s. 625-630

1234. 1787, červenec 23. (patent); 1787, srpen 17. (dvorský dekret bez čísla); 1787, srpen
27. (guberniální nařízení č. 24366). Císař Josef II. vydává patent, na jehoţ základě jsou
všichni rabíni s platností od 1. ledna 1788 povinni vést knihy narozených a obřezaných Ţidů
pouze v německém jazyce a všichni narození, oddaní a zemřelí Ţidé musí být v příslušných
knihách uvedeni s německým křestním jménem i příjmením; v případě nedodrţení patentu
hrozí rabínům pokuta ve výši 50 zl. a v případě opakování provinění sesazení s úřadu.
Prameny: vydané: Jaksch, 4, s. 134-135

1235. 1787, červenec 24. (dvorský dekret č. 1661); 1787, srpen 2. (guberniální nařízení č.
9218). Stanovení povinnosti vyplácet příspěvky na stavby a opravy farních a kostelních budov
na pozemcích pod patronátem fary a kostela.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 187

1236. 1787, červenec 26. (guberniální nařízení bez čísla). Kategorizace pohřebních
poplatků a stanovení způsobu jejich placení.
Prameny: vydané: Handbuch, 13, s. 637
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1237. 1787, červenec 30. (dvorský dekret bez čísla). Stanovení povinnosti pro faráře
odvádět z beneficia určitou částku pro generální seminář, tzv. „alumnaticum“, jehoţ výše je
odstupňována podle výše ročního výnosu kaţdého beneficia (do 350 zl. = 1 zl.; 350-600 zl. =
1 zl. 30 kr.; 600-800 zl. = 2 zl.; 800-1500 zl. = 4 zl.; 1500-2000 zl. = 6 zl.).
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 79-80

1238. 1787, červenec 30. (dvorský dekret bez čísla); 1787, srpen 13. (nařízení pro Čechy).
Přiznání týdenní provize ve výši 10 zl. duchovnímu, který spravuje uprázdněnou faru pod
soukromým patronátem.
Prameny: vydané: Handbuch, 13, s. 618-619

1239. 1787, srpen 2. (guberniální nařízení bez čísla). Povolení přijímat do kněţských domů
téţ řádové duchovní.
Prameny: vydané: Handbuch, 13, s. 616

1240. 1787, srpen 7. (dvorský dekret č. 852); 1787, srpen 24. (guberniální nařízení č.
23424). Stanovení pravidel pro majetkové zajištění kanovníků, kteří byli přeloţeni z výše
postavené kapituly do niţší.
Prameny: vydané: Handbuch, 13, s. 579; Jaksch, 1, s. 554

1241. 1787, srpen 11. (dvorský dekret č. 1938); 1787, srpen 16. (guberniální nařízení č.
23448). Povolení čerpat finanční prostředky na opravy budov kostelů, far a škol, zřízených na
náklady Náboţenského fondu, i nadále z tohoto fondu.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 199

1242. 1787, srpen 13. (guberniální nařízení pro Čechy). Zákaz pro duchovní správce křtít
ţidy bez předchozího oznámení tohoto kroku zemské vládě, která vydá povolení.
Prameny: vydané: Handbuch, 13, s. 639

1243. 1787, srpen 16. (guberniální nařízení bez čísla). Povolení pro duchovní správce, kteří
rezignovali na svou funkci ze zdravotních důvodů a nečiní si nárok na tzv. „chorobné“,
pobírat příjmy z prebendy aţ do doby neţ ji opustí.
Prameny: vydané: Handbuch, 13, s. 611

1244. 1787, srpen 16. (guberniální nařízení bez čísla). Dotaz, zda budou o odstranění
tabulek s nápisem „Altare privilegiatum“ z kostelních oltářů zpraveny kromě krajských i
ostatní úřady a stanovení povinnosti pro krajské úředníky dbát na dodrţování tohoto nařízení.
Prameny: vydané: Handbuch, 13, s. 654-655

1245. 1787, srpen 16. (guberniální nařízení č. 23252). Zákaz zřizovat na nově zaloţených
hřbitovech kostnice.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 262-263

1246. 1787, srpen 16. (dvorský dekret č. 965); 1787, srpen 31. (guberniální nařízení č.
24275). Zrušení práva nově jmenovaných kanovníků účastnit se po celý první rok působení ve
funkci hostin nebo stanovení povinnosti pro tytéţ zaplatit 100 zl. jako stravné proto, aby první
rok ve své funkci netrpěli nedostatkem.
Prameny: vydané: Handbuch, 13, s. 580; Jaksch, 1, s. 554

1247. 1787, srpen 20. (dvorský dekret bez čísla). Stanovení povinnosti ponechat otázku
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sesazení duchovního, který spáchal trestný čin, z jeho funkce v církevní správě, prozatím
otevřenou.
Prameny: vydané: Handbuch, 13, s. 576

1248. 1787, srpen 21. (dvorský dekret č. 1703); 1787, září 3. (guberniální nařízení č.
24866). Stanovení výše ročního platu katechetů na gymnáziích na 25 zl.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 266

1249. 1787, srpen 23. (dvorský dekret bez čísla). Doplnění předpisů pro zacházení
s duchovním, který spáchal trestný čin.
Prameny: vydané: Handbuch, 13, s. 575

1250. 1787, srpen 27. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř oznamuje veškerému
světskému a řeholnímu kléru arcidiecéze rozšíření sjednoceného průběhu bohosluţeb, který
dosud platil jen pro praţské kostely, na všechny farnosti praţské arcidiecéze.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 166, sg. A 13/7, fol. 382r + nefol., latinsky);
vydané: Jaksch, 2, s. 507 (pro pražské kostely dvorský dekret 24.9., guberniální nařízení 21.10.1785;
citace z ČG: G.Arch. G. 1 n 1; pro ostatní kostely arcidiecéze dvorský dekret 3.8.1787 č.
2276)

1251. 1787, srpen 30. (dvorský dekret bez čísla). Stanovení povinnosti pro církevní
úředníky informovat v případě suspenze duchovního, vinného ze spáchání trestného činu,
trestní soud.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 484

1252. 1787, srpen 31. (guberniální nařízení č. 24414). Potvrzení povinnosti farářů,
působících v praţských městech a nespadajících pod patronát magistrátu, doprovázet těla
zesnulých na nově zřízené hřbitovy mimo hranice města.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 246

1253. 1787, srpen 31. (guberniální nařízení č. 24785). Stanovení povinnosti pro krajské
úřady nařídit magistrátům a hospodářským úřadům, aby dohlédly na přesné uvádění názvů,
míst a roků vydání knih z pozůstalostí (včetně duchovenských).
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 418-419

1254. 1787, září 6. (dvorský dekret bez čísla). Směrnice, týkající se klášterních krypt a
rodinných hrobek.
Prameny: vydané: Handbuch, 13, s. 641

1255. 1787, září 18. (guberniální nařízení č. 26258). Stanovení povinnosti pro praţský
magistrát zasílat kaţdoročně zemské vládě seznam studentů, kterým poskytují prostředky na
vzdělání hudební nadace při kostelech.
Prameny: vydané: Jaksch, 4, s. 203

1256. 1787, září 26. (dvorský dekret bez čísla); 1787, říjen 5. (nařízení pro Čechy).
Stanovení postupu v případě dvou uchazečů o jednu prebendu, kteří vlastní stejný majetek.
Prameny: vydané: Handbuch, 13, s. 562

1257. 1787, září 27. (guberniální nařízení bez čísla). Oznámení konfiskace tištěné knihy
s názvem „Fromme Uibung zur Ehre der allerseligsten Jungfrau Mutter Gottes Maria und aller
Heiligen“, která byla vydána bez předchozího udělení placitum regium.
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Prameny: vydané: Handbuch, 13, s. 592

1258. 1787, říjen 7. (dvorský dekret bez čísla); 1787, říjen 17. (nařízení pro Čechy).
Povolení pro kaplany na uprázdněných beneficiích pobírat plat a hradit náklady na světlo a
topivo z interkalárních příjmů faráře.
Prameny: vydané: Handbuch, 13, s. 620

1259. 1787, říjen 7. (nařízení dvorské válečné rady); 1787, listopad 23. (nařízení
generálního vojenského komanda). Povolení pro polní kaplany vlastnoručně zaznamenávat
údaje o pokřtěných, oddaných a zemřelých osobách do duchovenských protokolů.
Prameny: vydané: Jaksch, 4, s. 135

1260. 1787, říjen 10. (dvorský dekret bez čísla); 1787, říjen 24. (guberniální nařízení pro
Čechy). Uznání platnosti zkoušky uchazeče o uprázdněné beneficium pro všechny diecéze
dědičných zemí, pokud tato byla provedena ordinářem a uchazeč byl ve všech předmětech
ohodnocen nejvyšší moţnou známkou.
Prameny: vydané: Handbuch, 13, s. 563

1261. 1787, říjen 16. Vídeň (patent). Císař Josef II. vydává patent, jímţ stanovuje
povinnost zapsat jméno otce nemanţelského dítěte do křestní matriky jen v případě, ţe farář a
kmotři vlastnoručními podpisy dosvědčí, ţe ho znají.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 167, sg. A 13/8, fol. 45r-v, německy);
vydané: Handbuch, 13, s. 639; Jaksch, 4, s. 135-136; Hempel- Kürsinger, 5, s. 184-185

1262. 1787, říjen 17. (dvorský dekret č. 545); 1787, říjen 25. (guberniální nařízení č.
30408). Povolení pro knihtiskaře z dědičných zemí patisknout dílo, vydané v cizí zemi, pokud
je jeho vlastníkem poddaný z dědičných zemí.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 407-408

1263. 1787, říjen 19. (dvorský dekret č. 621); 1787, listopad 22. (guberniální nařízení č.
32691). Vysvětlení k patentu o zápisu jména otce nemanţelského dítěte do křestní matriky.
Prameny: vydané: Jaksch, 4, s. 136

1264. 1787, říjen 20. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř nařizuje všem farářům,
farním administrátorům a představeným církevních řádů arcidiecéze s odvoláním na dvorský
dekret ze 7. srpna 1787 [v citovaném Handbuchu je uvedeno číslo dvorského dekretu 835 a
guberniální nařízení č. 23295 pro Čechy, vydané dne 16. srpna téhoţ roku; pozn. aut.]
odstranit veškeré zápisy o privilegovaných oltářích ze všech písemných pramenů jakoţ i
všechny tabulky s nápisem „Altare privilegiatum“ z oltářů; napříště se zakazuje ţádat o
udělení těchto privilegií Řím.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 166, sg. A 13/7, fol. 451r, latinsky);
vydané: Handbuch, 13, s. 648-654; tamtéž, s. 654; Jaksch, 1, s. 77; Hempel-Kürsinger, 1, s. 118-119

1265. 1787, říjen 25. (guberniální nařízení č. 30431). Stanovení povinnosti pro rabíny vést
s odvoláním na patent z 20. února 1784 předepsané seznamy narozených, oddaných a
zemřelých Ţidů v německém jazyce.
Prameny: vydané: Jaksch, 4, s. 136

1266. 1787, říjen 25. (dvorský dekret bez čísla). Zákaz vybírat za křest nemanţelského
dítěte štolový poplatek ve výši 20 kr. jakoţ i tzv. „Kaufschilling“ (= trhová cena) od kupců,
kteří vystoupili z katolické Církve.
283

Prameny: vydané: Handbuch, 13, s. 638

1267. 1787, listopad 3. (dvorský dekret č. 1193); 1787, listopad 21. (guberniální nařízení č,
33118). Zákaz jakýchkoli zmínek o odpustcích platí téţ pro učebnice katechismu.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 30

1268. 1787, listopad 8. (dvorský dekret č. 3445); 1787, listopad 29. (guberniální nařízení č.
33428). Taxovní předpis pro Ţidy s platností od 1. února 1788, určující taxy pro synagogy a
za ţidovské pohřby.
Prameny: vydané: Jaksch, 6, s. 32-33

1269. 1787, listopad 9. (dvorský dekret bez čísla); 1787, listopad 25. (guberniální nařízení
č. 1787). Zákaz připouštět v budoucnu ke konkursu na místo učitele na gymnáziu alumny
generálního semináře, kteří neabsolvovali celý pětiletý teologický kurs.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 84

1270. 1787, listopad 16. (dvorský dekret č. 688); 1787, listopad 22. (guberniální nařízení č.
33430). Oznámení rozhodnutí Josefa II. ohledně připojení far na Chebsku pod správou
řezenské diecéze k praţské diecézi.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 520

1271. 1787, listopad 20. (dvorský dekret bez čísla). Vyškrtnutí jmen uchazečů o uprázdněné
beneficium, jimţ patroni ještě před absolvováním konkursu slíbili určitou prebendu, ze
seznamu navrhovaných uchazečů.
Prameny: vydané: Handbuch, 13, s. 563

1272. 1787, listopad 22. (guberniální nařízení č. 33062). Stanovení povinnosti pro Ţidy
neprodleně hlásit kaţdé narození, sňatek či úmrtí v rodině nejbliţšímu rabínovi; dohled nad
řádným vedením ţidovských matrik je svěřen krajským úřadům, které o výsledcích svých
kontrol zpravují hospodářské úřady.
Prameny: vydané: Handbuch, 13, s. 642-643; Jaksch,4, s.136-137

1273. 1787, listopad 23. (dvorský dekret č. 2978); 1787, prosinec 5. (guberniální nařízení
č. 34526). Stanovení povinnosti proplácet krajským úředníkům z pokladny Náboţenského
fondu náklady na jejich cesty, spojené s rušením klášterů, neboť ty nepatří k jejich sluţebním
povinnostem.
Prameny: vydané: Handbuch, 13, s. 632; Jaksch 1, s. 495

1274. 1787, listopad 24. (dvorský dekret bez čísla). Zákaz pro uchazeče o kněţské svěcení,
kteří jiţ dříve studovali v uherských seminářích a nemají povolení od svého ordináře či
rektora, působit v církevní správě v rámci německy mluvících diecézí dědičných zemí.
Prameny: vydané: Handbuch, 13, s. 560

1275. 1787, listopad 25. (dvorský dekret č. 2656). Povolení přidělit se souhlasem zemské
vlády a jen na nezbytně nutnou dobu farářům, kteří o to poţádají, jednoho penzionovaného
řeholního klerika na výpomoc.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 161

1276. 1787, listopad 28. (guberniální nařízení č. 113). Stanovení povinnosti pro
pozemkovou vrchnost či zmocněné osoby z Náboţenského fondu dohlíţet na průběh staveb
kostelů na lokaliích.
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Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 199-200

1277. 1787, listopad 29. (guberniální nařízení č. 33920). Stanovení povinnosti pro
arcibiskupské a biskupské konsistoře nezasahovat do soudní pravomoci hospodářských úřadů
a starostů obcí v případě, ţe se jedná o politické či kriminální přečiny.
Prameny: vydané: Jaksch, 6, s. 243-244

1278. 1787, prosinec 6. (guberniální nařízení č. 34446). Stanovení povinnosti pro
arcibiskupské a biskupské konsistoře dbát na dodrţování zákazu pohanských zvyků mezi
lidem (např. čarování o Valpurţině a Štědrovečerní noci).
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 10-11

1279. 1787, prosinec 7. (dvorský dekret č. 207); 1787, prosinec 20. (guberniální nařízení č.
35709). Stanovení pravidel pro správné vyučování morální teologie.
Prameny: vydané: Jaksch, 4, s. 74-83

1280. 1787, prosinec 12. (dvorský dekret bez čísla). Zákaz osvětlovat postranní oltáře
v kostelech, neboť podle nového Bohoslužebného řádu je povoleno celebrování mší svatých
pouze u hlavního oltáře.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 265

1281. 1787, prosinec 17. (dvorský dekret bez čísla). Povolení pro ordináře udělovat
řeholním klerikům svěcení bez předchozí ţádosti do Říma.
Prameny: vydané: Handbuch, 13, s. 576

1282. 1787, prosinec 22. (dvorský dekret bez čísla). Zákaz pro obce a vrchnosti vystupovat
proti dobrovolným naturálním dávkám, které poskytují duchovním správcům na přilepšenou
různé osoby, aţ do doby neţ darující vznesou stíţnosti nebo se obdarovaní dopustí v této
souvislosti protizákonného jednání.
Prameny: vydané: Handbuch, 15, Wien 1789, s. 906-907

1283. 1787, prosinec 24. (dvorský dekret č. 3205); 1788, leden 16. (guberniální nařízení č.
924). Povolení jmenovat laické bratry ze zrušeného řádu hybernů kostelníky a učiteli.
Prameny: vydané: Jaksch, 4, s. 169

1284. 1787, prosinec 29. (dvorský dekret č. 577). Potvrzení platnosti nařízení o povinnosti
předávat všechny odkazy a dary pro chudobince, které nejsou určeny konkrétním osobám,
některému z veřejných fondů.
Prameny: vydané: Jaksch, 6, s. 283

1285. 1787, prosinec 29. (dvorský dekret č. 4014); 1788, leden 10. (guberniální nařízení č.
596). Bliţší vysvětlení dvorského dekretu z 8. listopadu 1787, které stanovuje, ţe taxy se
nevztahují na synagogy, postavené před a pohřby, uskutečněné před vydáním tohoto předpisu.
Prameny: vydané: Jaksch, 6, s. 33-34

1286. 1788, leden 3. (dvorský dekret č. 12); 1788, leden 24. (guberniální nařízení č. 1944).
Zákaz pro biskupské notáře zastávat notářský úřad bez udělení placitum regium od zemské
vlády.
Prameny: vydané: Handbuch, 15, s. 927-928; Jaksch, 4, s. 219

1287. 1788, leden 10. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř oznamuje veškerému
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světskému a řeholnímu kléru arcidiecéze text guberniálního intimátu ze 17. října 1787 s
odvoláním na dvorský dekret z 1. října 1787, týkajícího se přidělování měsíční částky 20 - 25
zl. z farní renty administrátorům na uprázdněných beneficiích na zapravení výdajů na světlo a
topení (částky budou zaznamenávány provisorem do vyúčtování interkalárních příjmů);
nařizuje duchovním zapisovat jméno otce kaţdého pokřtěného dítěte do křestní knihy;
zakazuje udělovat poţehnání šestinedělkám a poutníkům, vydávajícím se na cestu ke svatým
místům nebo po jejich návratu, ţehnat svíčky s výjimkou svátku Očišťování Panny Marie čili
Hromnic, domy, nově postavené domy a lodě, plodiny a vinice, pašijového beránka (Agnus
Paschalis), ovce, chléb a novou úrodu; povoluje biskupům ţehnat kněţská roucha, oltářní
plátna, korporály, tabernákly, nové kříţe, obrazy Jeţíše Krista, Panny Marie a svatých,
základní kameny nových kostelů, nové či obnovené kostely a nové či obnovené hřbitovy;
nařizuje duchovním vést lid prostřednictvím lepšího pochopení katechismu k pravé lásce a
úctě k Bohu a zabraňovat mu tak v konání pohanských obřadů zejména o svátku Narození
Páně a Valpurţině noci a nařizuje trestat provinilce, kteří se dopustili jak politických tak i
kriminálních deliktů.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 167, sg. A 13/8, fol. 45r-46r, latinsko-německy)

1288. 1788, leden 10. (guberniální nařízení č. 36760). Stanovení povinnosti uloţit matriku
zemřelých osob na praţské radnici k případnému nahlédnutí.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 247

1289. 1788, leden 10. (dvorský dekret č. 112); 1788, leden 24. (dvorský dekret č. 1846).
Osvobození alodiálních lenních statků biskupů a klášterů, které připadnou pod správu
Náboţenského fondu, od placení tzv. dvorské taxy ve výši pěti procent z jejich ceny.
Prameny: vydané: Jaksch, 4, s. 51

1290. 1788, leden 15. (dvorský dekret č. 92); 1788, leden 30. (guberniální nařízení č.
2730). Stanovení povinnosti pro úředníky zemské účtárny, kteří se ve funkci komisařů
zúčastní rušení klášterů, předloţit výkaz cestovného a stravného za účelem proplacení.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 494-495

1291. 1788, leden 16. (guberniální nařízení pro Čechy). Přenesení povinnosti vyhotovovat
půlroční evidenci duchovních, kteří absolvovali normální školu se všemi předepsanými
zkouškami, z ordinariátů na krajské úřady.
Prameny: vydané: Handbuch, 15, s. 922-923

1292. 1788, leden 16. (guberniální nařízení pro Čechy). Stanovení povinnosti odevzdat
stříbrné kalichy, ciboria a monstrance ze zrušených kostelů, jejichţ hodnota nepřesahuje 50
zl., ordinariátům, které je přidělí nově zřízeným filiálním kostelům.
Prameny: vydané: Handbuch, 15, s. 939

1293. 1788, leden 21. (dvorský dekret bez čísla). Stanovení povinnosti zabezpečovat
přestárlé duchovní z jejich štóly.
Prameny: vydané: Handbuch, 15, s. 923-924

1294. 1788, leden 23. (dvorský dekret č. 1463). Zrušení povinnosti pro příslušníky
zemských stavů skládat tzv. „přísahu věrnosti“ (juramentum fidelitatis) s odvoláním na
dvorský dekret z 26. listopadu 1781 se rozšiřuje i na nově jmenované kommendované opaty.
Prameny: vydané: Jaksch, 6, s. 174-175

1295. 1788, leden 24. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř zakazuje všem světským i
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řeholním duchovním arcidiecéze s odvoláním na dvorský dekret z 9. listopadu 1786 [bez
čísla; pozn. aut.] oblékat barevný nebo pestrý oděv.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 167, sg. A 13/8, fol. 43r-44v, latinsky);
vydané: Handbuch, 13, s. 621-622; Jaksch, 3, s. 424

1296. 1788, leden 25. (dvorský dekret č. 395); 1788, únor 7. (guberniální nařízení č.
3292); 1788, březen 19. (guberniální nařízení č. 7670). Stanovení povinnosti pro vrchní horní
úřady převzít z rozkazu dvorské komory soudní pravomoc nad doly, jejichţ vlastníkem jsou
kláštery.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 277

1297. 1788, leden 30. (guberniální nařízení pro Čechy). Stanovení povinnosti pro uchazeče
o bezplatné přijetí ke studiu v generálním semináři přinést s sebou vysvědčení o
absolvovaném studiu, mravech, chudobě a potvrzení o přijetí v diecézi po skončení studií.
Prameny: vydané: Handbuch, 15, s. 889

1298. 1788, leden 31. (dvorský dekret bez čísla); 1788, únor 13. (nařízení pro Čechy).
Stanovení povinnosti upřednostňovat při větším počtu uchazečů o zeměpanské beneficium
kandidáta, který v době konání konkursu působí jako duchovní správce na faře pod
zeměpanským patronátem nebo spravuje zeměpanský úřad.
Prameny: vydané: Handbuch, 15, s. 891, 924

1299. 1788, únor 14. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř nařizuje praţskému
světskému a řeholnímu kléru pořádat kaţdodenně při mši svaté sbírku, jejíţ výtěţek bude
věnován na pokračující válku s Turky.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 167, sg. A 13/8, fol. 84r-v, latinsky)

1300. 1788, únor 15. (dvorský dekret bez čísla); 1788, únor 20. (nařízení pro Čechy).
Stanovení povinnosti pro faráře, jimţ byla sníţena výše štóly v rámci kongruy, přihlásit se do
šesti měsíců od zveřejnění dekretu u příslušného krajského úřadu.
Prameny: vydané: Handbuch, 15, s. 942

1301. 1788, únor 16. (dvorský dekret bez čísla); 1788, únor 26. (nařízení pro Čechy).
Stanovení povinnosti pro nesjednocené Řeky, protestanty obojího vyznání a ţidy účastnit se
po dobu trvání války s Turky veřejných modliteb spolu s věřícími katolického vyznání.
Prameny: vydané: Handbuch, 15, s. 962

1302. 1788, únor 16. (dvorský dekret bez čísla). Stanovení pravidel pro zaopatřování nově
zřízených farních beneficií v dědičných zemích z prostředků Církve.
Prameny: vydané: Handbuch, 15, s. 924-925

1303. 1788, únor 16. (dvorský dekret č. 186); 1788, březen 6. (guberniální nařízení č.
6145). Povolení pro alumny, kteří absolvovali ve vídeňském generálním semináři
katechetický kurs, působit ve funkci katechetů na školách či při kostelech.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 84

1304. 1788, únor 20. (guberniální nařízení č. 4915). Stanovení povinnosti pro rektora a
prvního vicerektora generálního semináře podat před propuštěním jakéhokoli alumna zprávu
zemské vládě, v níţ jsou uvedeny důvody ukončení jeho studia.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 85
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1305. 1788, únor 25. (dvorský dekret bez čísla); 1788, březen 13. (guberniální nařízení č.
6842). Stanovení povinnosti pro faráře dohlíţet na čitelnost podpisů gramotných a řádné
uvádění značek u podpisů negramotných kmotrů v křestních matrikách.
Prameny: vydané: Handbuch, 15, s. 951-952; Jaksch, 4, s. 137

1306. 1788, únor 26. (dvorský dekret bez čísla). Povolení pro ordináře zkoušet alumny
kněţských domů nejen z liturgie a praktické duchovní péče o věřící, nýbrţ i z vlastních
teologických věd.
Prameny: vydané: Handbuch, 15, s. 888

1307. 1788, únor 28. (dvorský dekret bez čísla). Taxovní předpis pro ty zeměpanské
farnosti a lokální kapelanie, jejichţ duchovní správce krátce po svém jmenování buď zemře či
rezignuje.
Prameny: vydané: Handbuch, 15, s. 925-926

1308. 1788, únor 28. (dvorský dekret bez čísla). Stanovení výše příspěvku, odváděného
Náboţenskému fondu světským a řeholním duchovenstvem německých dědičných zemí
v roce 1788.
Prameny: vydané: Handbuch, 15, s. 931-934

1309. 1788, březen 2. (dvorský dekret bez čísla); 1788, březen 19. (nařízení pro Čechy).
Povolení pro představené kostelních nadací a klášterů přijímat od soukromých osob přebytky
kapitálů ve státních papírech (obligacích) s 3,5 % úrokem.
Prameny: vydané: Handbuch, 15, s. 908-909

1310. 1788, březen 3. (dvorský dekret č. 23); 1788, březen 27. (guberniální nařízení č.
8373). Stanovení podmínek Náboţenského fondu pro výstavbu nových kostelů, far a škol.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 200-202

1311. 1788, březen 8. (guberniální nařízení pro Čechy). Stanovení povinnosti zaslat výtahy
z kostelních účtů za rok 1787 účtárně nejpozději do konce března.
Prameny: vydané: Handbuch, 15, s. 921

1312. 1788, březen 17. (dvorský dekret č. 304); 1788, květen 7. (guberniální nařízení č.
12673). Stanovení povinnosti pro rektora generálního semináře vlastnoručně podepisovat
všechny zprávy o propouštění alumnů.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 86

1313. 1788, březen 18. Praha. České zemské gubernium vydává s odvoláním na dvorský
dekret ze 14. března 1788 nařízení ohledně povinnosti kaţdého panství či místní vrchnosti
odevzdávat kvitance od vojska na odebrané potraviny nejpozději do 14 dnů od jejich
vyhotovení nejbliţšímu vojenskému potravnímu úřadu, aby mohly být proplaceny ze státní
pokladny.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 167, sg. A 13/8, fol. 127r-v, německo-česky)

1314. 1788, březen 26. (guberniální nařízení bez čísla). Zákaz pro faráře světit tzv.
Tříkrálovou vodu a povinnost pouţívat jen ty exempláře bohosluţebných knih římského ritu,
z nichţ je odstraněna zmínka o svěcení této vody.
Prameny: vydané: Handbuch, 15, s. 962-963

1315. 1788, duben 1. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř nařizuje veškerému
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světskému a řeholnímu kléru arcidiecéze odevzdat duchovenskou daň na rok 1788, určenou
na fortifikační práce, do konce června téhoţ roku.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 167, sg. A 13/8, fol. 155r, latinsky);
vydané: Jaksch, 2, s. 351-352 (nejvyšší reskript 21.1.1787 bez čísla, guberniální nařízení 31.1.1788
č. 2720, guberniální nařízení 13.2.1788 č. 4206)

1316. 1788, duben 2. (guberniální nařízení pro Čechy). Stanovení pravidel pro pořádání a
náplň zkoušek duchovních za účelem jejich uplatnění se v církevní správě a dosaţení vyšších
stupňů svěcení.
Prameny: vydané: Handbuch, 15, s. 891-892

1317. 1788, duben 2. (guberniální nařízení pro Čechy). Stanovení povinnosti dodrţovat o
Pašijovém týdnu rozvrh bohosluţeb.
Prameny: vydané: Handbuch, 15, s. 961-962

1318. 1788, duben 2. (dvorský dekret č. 232). Stanovení okruhu osob (včetně exjezuitů a
řeholníků ze zrušených klášterů), které podléhají odečtu arhy z platů.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 506-507

1319. 1788, duben 3. (guberniální nařízení bez čísla). Zákaz nalévat víno během konání
pohřbů.
Prameny: vydané: Handbuch, 15, s. 944

1320. 1788, duben 3. (guberniální nařízení bez čísla). Stanovení pravidel pro zacházení
s vlastním majetkem zrušených kostelů a kaplí.
Prameny: vydané: Handbuch, 15, s. 958

1321. 1788, duben 5. (dvorský dekret bez čísla); 1788, duben 23. (nařízení pro Čechy).
Zrušení nařízení pro nadace a kláštery, týkajícího se povinnosti odevzdávat přebytek z jejich
příjmů Náboţenskému fondu.
Prameny: vydané: Handbuch, 15, s. 901-904

1322. 1788, duben 9. (dvorský dekret č. 224); 1788, červenec 24. (guberniální nařízení č.
20653). Stanovení povinnosti odečíst arhu řeholním klerikům, ustanoveným do funkce
učitelů, jen z jejich učitelského platu a nikoli z jejich penze.
Prameny: vydané: Handbuch, 15, s. 936; Jaksch, 1, s. 507

1323. 1788, duben 9. (guberniální nařízení bez čísla). Stanovení povinnosti předat kapitály
zrušených bratrstev třetího řádu – terciářů Náboţenskému fondu.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 364

1324. 1788, duben 10. (guberniální nařízení č. 9914). Stanovení povinnosti pro krajské
úřady zasílat na konci kaţdého měsíce zemské vládě seznam vybraných almuţen
v jednotlivých lokalitách.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 73

1325. 1788, duben 20. (guberniální nařízení bez čísla). Zákaz rozestavovat břízy či jiné,
čerstvě nařezané stromky, kolem oltářů o svátku Boţího Těla a Svatodušních svátcích
(Letnicích).
Prameny: vydané: Handbuch, 15, s. 959; Jaksch, 1, s. 179
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1326. 1788, duben 22. (dvorský dekret bez čísla). Stanovení pravidel pro provádění
inventarizace devocionálií ze zrušených klášterů a kostelů na venkově.
Prameny: vydané: Handbuch, 15, s. 939

1327. 1788, květen 1. Vídeň. Císař Josef II. vyhlašuje s platností od 1. května 1788 dvanáct
měsíců trvající generální pardon pro všechny vojáky dědičných zemí, kteří zběhli z armády
během války s Turky, avšak jinak se nedopustili ţádných těţkých provinění a dobrovolně se
vrátí zpět do sluţby u vojska.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 167, sg. A 13/8, fol. 181r, německy);
vydané: Hempel-Kürsinger, 4, s. 54-55

1328. 1788, květen 1. (dvorský dekret bez čísla). Povolení platit faráři za recitaci
přímluvných modliteb v kostele přímo s kazatelny poplatek pouze dobrovolně, a to
v libovolné výši.
Prameny: vydané: Handbuch, 15, s. 963-964

1329. 1788, květen 2. (dvorský dekret bez čísla). Stanovení povinnosti vychovávat děti,
které se narodily rodičům katolického vyznání, kteří později přestoupili na některou
tolerovanou nekatolickou víru, i nadále jako katolíky.
Prameny: vydané: Handbuch, 15, s. 965-966

1330. 1788, květen 5. (dvorský dekret bez čísla); 1788, květen 24. (guberniální nařízení č.
14297). Vymezení působnosti stavebního ředitelství na všechny nové stavby, které schvaluje
(v rámci církevní správy musí zřizovatelé nových kostelů dodat i nákresy jednotlivých oltářů,
kazatelen, zvonic a finanční rozpočet).
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 202-203

1331. 1788, květen 8. Praha. České zemské gubernium vydává s odvoláním na dvorský
dekret z 28. dubna 1788 [v citovaném Jakschovi uvedeno č. dvorského dekretu 781 a
guberniálního nařízení z 8. května téhoţ roku 13179; pozn. aut.] nařízení ohledně vyměřování
přísnějších trestů za krádeţe s přitěţujícími okolnostmi (např. při poţáru, povodni, na
posvátném místě, v noci v zamčeném skladu zboţí) bez ohledu na hodnotu ukradených
předmětů dle §160 Trestního zákoníku nejméně na osm let vězení.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 167, sg. A 13/8, fol. 190r, německo-česky);
vydané: Jaksch, 1, s. 498-499

1332. 1788, květen 13. (dvorský dekret č. 1050); 1788, květen 29. (guberniální nařízení č.
14841). Směrnice pro likvidaci a dělení majetku zrušených bratrstev v Čechách.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 364

1333. 1788, květen 15. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř oznamuje veškerému
světskému a řeholnímu kléru arcidiecéze text guberniálního intimátu z 30. dubna 1788 [bez
čísla; pozn. aut.]s odvoláním na dvorský dekret z 18. dubna téhoţ roku [bez čísla; pozn. aut.],
týkajícího se aktualizace duchovenských přiznávacích fasí z roku 1782 a povolení sbírat
almuţny ve prospěch obyvatel měst Budína v Uhrách [dnes část hlavního města Maďarska
Budapešti; pozn. aut.] a České Lípy v království Českém.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 167, sg. A 13/8, fol. 182r-183v, latinsko-německy);
vydané: Jaksch, 5, s. 127-128; týž, 1, s. 68 (nejvyšší reskript 19.12., guberniální nařízení 31.12.1761)

1334. 1788, květen 20. (dvorský dekret). Stanovení povinnosti připojovat k návrhům na
obsazování uprázdněných beneficií duchovními z řad řeholního kléru i údaje o výši jejich
penze.
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Prameny: vydané: Handbuch, 15, s. 926

1335. 1788, květen 24. (dvorský dekret č. 1181); 1788, červen 19. (guberniální nařízení č.
16935). Stanovení povinnosti pro duchovní správce ve větších městech vyplňovat výkazy o
vybraných almuţnách měsíčně, na venkově půlročně; krajské úřady pak vyhotovují výkaz
souhrnný (přiloţeny vzorové formuláře).
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 134-135

1336. 1788, květen 27. (dvorský dekret bez čísla). Povolení pro nekatolíky obojího pohlaví
uzavřít nový sňatek v případě, ţe jejich předchozí manţelství bylo rozvedeno podle platných
zákonů v rámci manţelského práva.
Prameny: vydané: Handbuch, 15, s. 968-969

1337. 1788, květen 30. (dvorský dekret bez čísla); 1788, červen 14. (nařízení pro Čechy).
Zákaz prodeje voskovic v kostelech nebo před jejich vchodem.
Prameny: vydané: Handbuch, 15, s. 954

1338. 1788, červen 2. (dvorský dekret č. 1206); 1788, červen 12. (guberniální nařízení č.
16551). Zákaz pro porodní báby křtít nově narozené děti stoupenců helvetského vyznání
bezprostředně po jejich narození i v případě, ţe hrozí jejich smrt.
Prameny: vydané: Handbuch, 15, s. 943-944; Jaksch,4, s. 220

1339. 1788, červen 3. (dvorský dekret č. 1034); 1788, červen 18. (guberniální nařízení č.
16705). Stanovení povinnosti pro patrony kostelů a farních budov provádět na vlastní náklady
jejich opravy.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 204-205

1340. 1788, červen 4. (guberniální nařízení č. 14994). Povolení tzv. „modlitebních grošů“
jen v případě, ţe jsou odevzdávány duchovním správcům dobrovolně za jejich modlitby
Otčenáše za dárce kostelu či zemřelé.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 287

1341. 1788, červen 6. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř oznamuje veškerému
světskému a řeholnímu kléru arcidiecéze text guberniálního intimátu z 15. května 1788 [bez
čísla; pozn. aut.] s odvoláním na dvorský dekret z 28. srpna 1786 [bez čísla; pozn. aut.],
týkajícího se zákazu vychovávání dětí, narozených jako katolíci a rovněţ tak vychovávaných,
bez jejich svolení v jiné víře, přestoţe jejich rodiče přestoupili k některému z tolerovaných
nekatolických náboţenství.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 167, sg. A 13/8, fol. 227r-v, latinsko-německy);
vydané: Handbuch, 10, s. 878-880; Jaksch, 5, s. 184-185

1342. 1788, červen 12. (dvorský dekret č. 1278); 1788, červenec 1. (guberniální nařízení č.
18318). Stanovení pravidel pro konání poboţností bratrstev a jejich financování.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 344-345

1343. 1788, červen 26. (dvorský dekret č. 1114); 1788, červenec 5. (guberniální nařízení č.
19532). Zákaz pochovávat mrtvé ve městech a stanovení povinnosti převáţet je na hřbitovy,
zbudované mimo hranice města.
Prameny: vydané: Jaksch, 6, s. 136-137

1344. 1788, červenec 7. (dvorský dekret č. 350); 1788, červenec 24. (guberniální nařízení
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č. 20653). Stanovení výše penze pro exjezuity, působící v oblasti vzdělávání dětí a mládeţe,
dle předběţného návrhu na 300 zl. ročně.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 507

1345. 1788, červenec 17. Vídeň. Císař Josef II. vydává patent ohledně rozloučení
manţelského svazku dvou nekatolíků, na jehoţ základě můţe později kaţdý z rozvedených
manţelů uzavřít nový sňatek.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 167, sg. A 13/8, fol. 268r-v, německo-česky);
vydané: Jaksch, 2, s. 7-8

1346. 1788, srpen 4. (dvorský dekret bez čísla). Stanovení povinnosti odstranit sochy světic,
které je zakázáno veřejně vystavovat, ve spolupráci s klérem v naprosté tichosti.
Prameny: vydané: Handbuch, 15, s. 960

1347. 1788, srpen 9. (dvorský dekret č. 79); 1788, srpen 21. (guberniální nařízení č.
23753). Stanovení povinnosti pouţívat napříště pro výuku pastorální teologie učebnici
profesora olomouckého lycea Václava Stacha, přeloţenou do češtiny [jedná se o Příručku
učitele lidu z r. 1787; pozn. aut.].
[Václav Stach se narodil 15. dubna 1757 v Přešticích. Studoval nejprve na jezuitském
gymnáziu v Klatovech, poté filozofii a teologii na praţské univerzitě. Na kněze byl vysvěcen
v r. 1781. V roce 1783 nastoupil místo zámeckého kaplana ve Slabcích a od r. 1786 působil
jako profesor pastorální teologie v generálním semináři v Hradisku u Olomouce. Po zrušení
generálních seminářů v r. 1790 přešel do olomouckého arcibiskupského semináře. V r. 1799
odešel na odpočinek a ţil střídavě v Olomouci, Jihlavě a Vídni, kde také 24. května 1831
zemřel. Co se týče jeho přesvědčení, byl zapáleným josefinistou, který „neváhá proti českým
národnostním snahám kulturním a jazykovým velebiti němčinu jako přední jazyk v zemi, na
němţ závisíme.“ Jeho dílo obsahuje kromě vlastní tvorby básnické a vzdělávací rovněţ
překladyz německé osvícenské literatury, kdy se zvláště projevil jeho liberalismus a přehnaná
tolerance katolického kněze vůči jinověrcům. Publikoval často pod pseudonymy
Podbělovský, Václav Petrýn, Václav Charda nebo Petr Záchodský ze Slevízu. K jeho
nejznámějším překladům patří dvousvazková „Historie velkého sněmu kostnického“ od
premonstráta Kašpara Royka (1785-1786) (jako podezřelý titul vedena ještě ve 30. letech 19.
století), „Náboženství nedospělých“ od Jindřicha Seilera (1785), „Knihu mravů křesťanských
pro měšťana a sedláka“ od Jakuba Friedricha Feddersena (1786) nebo „Počátkové
k veřejnému v c. a k. zemích předepsanému vykládání pastýřské teologie“ (1789). Z vlastních
prací je třeba jmenovat „Psaní školního mistra Petra Záchodského ze Slevízu k obraně
evangelických učitelů a svobodného učení evang. proti nedůvodnému důkazu Václava Rokosa,
kaplana Vojtěšského, že kazatelové evang. nejsou žádní kněží“ z r. 1786 a především Příručka
učitele lidu z r. 1787, která je pokusem o českou interpretaci aktuálních osvícenských
filozofických názorů a o nástin dějin filozofie.; viz OSN, 23, Praha 1905, s. 1031-1032;
webové stránky Katedry filofofie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně:
http://www.phil.muni.cz/sil/scf/komplet/stachv.html]. [Václav Michal Rokos byl český teolog
a spisovatel. Narodil se v r. 1765 v Milovicích. Po přijetí kněţského svěcení působil v Praze
nejprve jako kaplan, od r. 1791 jako farář při chrámu Panny Marie Sněţné na Novém Městě
praţském a posléze při chrámu Panny Marie před Týnem (zde zároveň i sekretářem praţského
vikariátu). K jeho nejznámějším dílům patří „Zpráva o sv. večeři Páně“ (Praha 1784),
„Důkaz, že kazatelé augšpurského a helvetského vyznání nejsou kněží“ (Praha 1785), latinsky
spis „Balbini additamenta ad praefationem in Libros erectionum“ a německy pětidílné
„Abbildung der christlichen Religion an den sichtbaren Geschöpfen“ (Praha 1806-1810).
V letech 1785-1790 vydal tiskem téţ několik svazků svých kázání. Zemřel 23. září 1824
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v Praze; viz OSN, 21, Praha 1904, s. 914.]
Prameny: vydané: Jaksch, 6, s. 112

1348. 1788, srpen 12. (dvorský dekret bez čísla). Předpis, týkající se zaopatřování
kostelníků, kteří působili při nyní zrušených filiálních kostelech či kaplích.
Prameny: vydané: Handbuch, 15, s. 955-957

1349. 1788, srpen 12. (dvorský dekret č. 86); 1788, srpen 28. (guberniální nařízení č.
24327). Stanovení povinnosti pro učitele starozákonní hermeneutiky přednášet napříště
teologickou encyklopedii.
Prameny: vydané: Jaksch, 6, s. 94

1350. 1788, srpen 21. (guberniální nařízení bez čísla). Zákaz posunutí začátku bohosluţeb
ve všech zeměpanských kostelech na devátou hodinu ranní pro děti školou povinné.
Prameny: vydané: Handbuch, 15, s. 957

1351. 1788, srpen 24. (dvorský dekret č. 97); 1788, srpen 29. (guberniální nařízení č.
25320). Stanovení povinnosti pro přednášejícího církevních dějin na praţské univerzitě
pouţívat od počátku následujícího školního roku při výuce učebnici církevních dějin od
profesora vídeňské univerzity Matthiase Dannemeyera s názvem Institutiones historiae
ecclesiasticae, a nikoli Schröckhovu učebnici.
Prameny: vydané: Jaksch, 6, s. 112

1352. 1788, srpen 26. Praha. Arcibiskup Antonín Petr hrabě Příchovský vydává tzv. jarní
patent, určený veškerému světskému a řeholnímu kléru arcidiecéze.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 167, sg. A 13/8, fol. 301r + nefol., latinsky)

1353. 1788, srpen 26. (dvorský dekret č. 104); 1788, srpen 30. (guberniální nařízení č.
25534). Rozhodnutí zkrátit dobu studia teologie v generálním semináři ze čtyř na tři roky
(náplň studia: 1. rok: výklad Bible, jazyky, církevní dějiny s přihlédnutím k literární historii
Písma, patristika; 2. rok: polemická a morální teologie, dogmatika; 3. rok: pastorální teologie,
kanonické právo).
Prameny: vydané: Jaksch, 6, s. 94-96

1354. 1788, srpen 28. Praha. České zemské gubernium vydává s odvoláním na dvorský
dekret z 12. srpna 1788 [dvorský dekret č. 1460, guberniální nařízení č. 2445 z 28. srpna
téhoţ roku; pozn. aut.] nařízení, týkající se pravidel společného pochovávání osob katolického
a nekatolického vyznání na jednom hřbitově a zákazu pohřbívání v soukromých šlechtických
hrobkách v kostelech ve městě i na venkově.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 167, sg. A 13/8, fol. 335r + nefol., německo-česky);
vydané: Handbuch, 15, s. 944-948; Jaksch, 1, s. 247-248; tamtéž, 2, s. 527

1355. 1788, srpen 29. (dvorský dekret č. 1474); 1788, září 11. (guberniální nařízení č.
26217). Ukázka formuláře v latině, určeného biskupům, do něhoţ mají zaznamenávat vybrané
almuţny v jednotlivých lokalitách diecéze.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 73-74

1356. 1788, září 2. (dvorský dekret bez čísla); 1788, září 7. (nařízení pro Čechy). Povolení
přijímat ke studiu v generálním semináři ve školním roce 1788/1789 na náklady
Náboţenského fondu ještě další uchazeče.
Prameny: vydané: Handbuch, 15, s. 890
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1357. 1788, září 3. (guberniální nařízení č. 25417). Dodatek k dvorskému dekretu ze 13.
května 1787, týkající se povolení nadací na financování hudby v kostelech a náboţenských
slavností bratrstev.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 364-365

1358. 1788, září 4. (dvorský dekret bez čísla); 1788, září 11. (nařízení pro Čechy).
Stanovení termínu pro odevzdání hlavních tabel narozených, oddaných a zemřelých osob,
ročních konskripčních výkazů a výkazů zaplacených tax k 31. Říjnu, a nikoli 31. prosinci, jak
tomu bylo dosud.
Prameny: vydané: Handbuch, 15, s. 952-953

1359. 1788, září 14. (dvorský dekret bez čísla). Povolení převádět majetek zemřelých
duchovních správců z německy mluvících dědičných zemí na jejich příbuzné, kteří jsou
poddanými uherských dědičných zemí.
Prameny: vydané: Handbuch, 15, s. 896

1360. 1788, září 23. (dvorský dekret č. 1036); 1789, leden 7. (guberniální nařízení č. 367).
Stanovení povinnosti vyhotovit výkaz o ukončené likvidaci finanční hotovosti zrušených
bratrstev.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 365

1361. 1788, září 25. Praha. České zemské gubernium vydává s odvoláním na dvorské
dekrety z 26. listopadu 1783 a 11. září 1788 [dvorský dekret bez čísla; guberniální nařízení
pro Čechy z 25. září 1788 rovněţ bez čísla; pozn. aut.]nařízení ohledně zákazu zvonění proti
bouřce a za účelem svolávání lidu do kostela a k modlitbám.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 167, sg. A 13/8, fol. 347r, německo-česky);
vydané: Handbuch, 15, s. 950; Jaksch, 2, s. 489-490; Hempel-Kürsinger, 4, s. 270-271

1362. 1788, září 29. (guberniální nařízení pro Čechy). Stanovení povinnosti pro vedoucí
účtů zrušených bratrstev postarat se o zaplacení úroků z dluţných částek, uvedených
v předávacích inventářích bratrstev, ve stanovené lhůtě a uvádět napříště v účetních výkazech
jména dluţníků.
Prameny: vydané: Handbuch, 17, s. 775; Jaksch, 1, s. 365

1363. 1788, říjen 1. (dvorský dekret bez čísla); 1788, říjen 25. (nařízení pro Čechy).
Stanovení povinnosti pro kláštery vybírat si uchazeče o vstup do řádu nikoli mezi alumny
generálního semináře, nýbrţ z řad absolventů filozofických škol.
Prameny: vydané: Handbuch, 15, s. 889-890

1364. 1788, říjen 2. Praha. České zemské gubernium vydává s odvoláním na panovnický
patent z 28. srpna 1788 a dvorský dekret z 15. září téhoţ roku [dvorský dekret bez čísla,
guberniální nařízení pro Čechy z 2. října téhoţ roku rovněţ bez čísla; pozn. aut.] nařízení
ohledně povolení budovat soukromé rodinné hrobky na všeobecných hřbitovech jak ve
městech, tak i na venkově.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 167, sg. A 13/8, fol. 355r-v, německo-česky);
vydané: Handbuch, 15, s. 948-949; Jaksch, 2, s. 527-528

1365. 1788, říjen 2. (guberniální nařízení č. 29135); 1788, říjen 11. (nařízení pro Čechy).
Stanovení povinnosti zaznamenávat kaţdého půl roku do statistik nekatolického obyvatelstva
nově narozené děti obojího pohlaví.
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Prameny: vydané: Handbuch, 15, s. 967; Jaksch, 1, s. 56

1366. 1788, říjen 6. (dvorský dekret č. 1733); 1788, říjen 23. (guberniální nařízení č.
30730). Povolení udělit peněţitou pokutu nebo tělesný trest osobám, které budou přes
výslovný zákaz i nadále dodrţovat pohanské zvyky o Valpurţině, Svatojanské a
Štědrovečerní noci jakoţ i pověru, podle níţ poţehnané byliny uzdravují nemocný dobytek.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 11; 4, s. 199

1367. 1788, říjen 8. (guberniální nařízení č. 29763). Stanovení povinnosti vypravovat
pohřby pokaţdé z domu, kde dotyčná osoba zemřela.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 249

1368. 1788, říjen 9. (guberniální nařízení č. 29031). Povolení pro knihtiskaře a knihkupce
z ciziny vydávat kniţní tištěné katalogy na území dědičných zemí jen v případě, ţe jsou v nich
vyznačeny knihy na území dědičných zemí zakázané.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 419-420

1369. 1788, říjen 14. (guberniální nařízení č. 29235). Stanovení povinnosti pro rektora
generálního semináře zasílat na začátku kaţdého školního roku zemské vládě seznam alumnů
spolu s uvedením druhu a výše jejich stipendií.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 88

1370. 1788, říjen 23. (guberniální nařízení bez čísla). Zákaz pro správce záduší samostatně
hospodařit s majetkem kostela.
Prameny: vydané: Handbuch, 15, s. 914-915

1371. 1788, říjen 25. (dvorský dekret bez čísla). Pravidla pro nakládání s pozůstalostí
řeholníka, který sloţil sliby a působil jako kaplan při farním kostele pod správou kláštera, kde
zemřel.
Prameny: vydané: Handbuch, 15, s. 898

1372. 1788, říjen 29. (dvorský dekret č. 2456); 1788, listopad 13. (guberniální nařízení č.
32802). Rozšíření povinnosti odvádět část pozůstalosti do pokladny fondu normálních škol
téţ na ţidy.
Prameny: vydané: Jaksch, 6, s. 267-268

1373. 1788, listopad 4. (guberniální nařízení bez čísla). Povolení ponechat v kostelech
obrazy, znázorňující utrpení Jeţíše Krista (Kříţová cesta) jakoţ i obrazy s náměty
z biblických dějin.
Prameny: vydané: Handbuch, 15, s. 960-961

1374. 1788, listopad 5. (guberniální nařízení pro Čechy). Pravidla pro placení taxy za zápis
pokřtěného dítěte do křestní matriky.
Prameny: vydané: Handbuch, 15, s. 942-943

1375. 1788, listopad 10. (dvorský dekret bez čísla); 1788, listopad 26. (nařízení pro
Čechy). Zákaz obracet se v případě neplatnosti řádového slibu řeholníka na Řím; pravomoc
vyřizovat tyto záleţitosti náleţí výhradně diecézním biskupům, kteří je v případě pochybností
postupují tuzemskému metropolitovi.
Prameny: vydané: Handbuch, 15, s. 904
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1376. 1788, listopad 14. (dvorský dekret č. 1971). Stanovení povinnosti zasílat dvorské
komoře souhrnné výkazy narozených, oddaných a zemřelých osob nejpozději do 31. prosince
kaţdého roku.
Prameny: vydané: Jaksch, 4, s. 151

1377. 1788, listopad 21. (dvorský dekret č. 115); 1788, listopad 29. (guberniální nařízení č.
35500). Povolení pro přednášejícího biblické hermeneutiky na praţské univerzitě
Christopha Fischera pouţívat při přednáškách vlastní učebnici s názvem Institutiones
hermeneuticae testamenti aţ do doby neţ bude vydána učebnice nová.
Prameny: vydané: Jaksch, 6, s. 112

1378. 1788, listopad 24. (dvorský dekret bez čísla). Stanovení způsobu převádění majetku
nadací poustevnických řádů pod správu Náboţenského fondu.
Prameny: vydané: Handbuch, 15, s. 936-938

1379. 1788, listopad 24. (dvorský dekret č. 2009); 1788, prosinec 5. (guberniální nařízení
č. 35894). Stanovení postihů pro otce rodin římskokatolického vyznání na území ašského
obvodu, kteří přijímají po luteránském způsobu nebo dovolují svým dětem navštěvovat
bohosluţby v nekatolických kostelech (při prvním přestupku čtyři týdny, při druhém šest
týdnů veřejných prací v ţelezných okovech; při třetím není postih stanoven).
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 96

1380. 1788, listopad 26. (guberniální nařízení č. 34449). Stanovení povinnosti vyuţívat
tzv. lampové nadace bratrstev, které spravuje Náboţenský fond, pro potřeby nově zaloţených
filiálních kostelů.
Prameny: vydané: Jaksch, 4, s. 4-5

1381. 1788, listopad 29. (dvorský dekret č. 1169). Stanovení postupu pro vyšetřování osob
duchovního stavu, které porušily zákon; vyšetřování má být přítomen duchovenský komisař
z ordinariátu jen v případě, ţe je soudní řízení proti duchovnímu vedeno z důvodu jeho
zanedbání úředních povinností, pokud se týká čistě světských záleţitostí, je souzen jako
kterýkoli jiný občan státu.
Prameny: vydané: Handbuch, 15, s. 930; Jaksch, 6, s. 226

1382. 1788, prosinec 1. (dvorský justiční dekret bez čísla); 1788, prosinec 11. (nařízení
apelačního soudu č. 9653); 1789, březen 13. (dvorský dekret č. 150). Stanovení povinnosti
odvádět s platností od 1. prosince 1788 do pokladny fondu normálních škol z kaţdé
pozůstalosti v hodnotě 300 zl. a více u osoby prelátského a rytířského stavu 4 zl., obchodníků
2 zl. a řemeslníků, měšťanů a sedláků 1 zl.; výkaz vybraných částek je zapotřebí kaţdého půl
roku zasílat apelačnímu soudu.
Prameny: vydané: Jaksch, 6, s. 260-261

1383. 1788, prosinec 4. (guberniální nařízení č. 22763). Stanovení povinnosti pro
biskupské konsistoře zasílat kaţdoročně zemské vládě jeden exemplář seznamu všech
duchovních správců, působících na území kaţdé diecéze.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 513

1384. 1788, prosinec 4. (dvorský dekret č. 1168); 1788, prosinec 18. (guberniální nařízení
č. 37121). Zákaz hradit duchovenským komisařům, přítomným vyšetřování duchovních,
jakékoli náklady.
Prameny: vydané: Jaksch, 6, s. 226
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1385. 1788, prosinec 10. (dvorský dekret bez čísla); 1788, prosinec 28. (nařízení pro
Čechy). Zákaz rozprodávat cínové a měděné rakve ze soukromých rodinných hrobek.
Prameny: vydané: Handbuch, 15, s. 949-950

1386. 1788, prosinec 11. Vídeň. Císař Josef II. vydává patent, jímţ se stanovuje soudní
příslušnost řádových kněţí, s nimiţ je vedeno řízení v civilněprávních záleţitostech, k soudní
stolici v lokalitě jejich působení.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 168, sg. A 13/9, fol. 12r-v, německo-česky);
vydané: Jaksch, 3, s. 195

1387. 1788, prosinec 11. Praha. České zemské gubernium vydává s odvoláním na
dvorský dekret z 1. prosince 1788 [dvorský dekret č. 2053, guberniální nařízení č. 36466;
pozn. aut.] nařízení ohledně rozšíření povinnosti dělit celou pozůstalost po světských kněţích,
zemřelých „ab intestato“, a nikoli jen tu část, kterou získali jako správci určité prebendy, na
veškerý světský klérus.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 168, sg. A 13/9, fol. 22r-v, německo-česky);
vydané: Handbuch, 15, s. 894-895; Jaksch, 6, s. 260; Hempel-Kürsinger, 10, s. 142-143

1388. 1788, prosinec 11. (guberniální nařízení bez čísla). Stanovení povinnosti pro
duchovenské komisaře účastnit se vyšetřování osob duchovního stavu jen v případě, ţe se
proces týká porušení sluţebních povinností v rámci církevní správy, nikoli soukromých
světských záleţitostí.
Prameny: vydané: Handbuch, 15, s. 898-899

1389. 1788, prosinec 12. (dvorský dekret bez čísla). Zákaz pro alumny generálního
semináře, kteří neabsolvovali pětileté teologické studium, účastnit se konkursu na místo
učitele na gymnáziu.
Prameny: vydané: Handbuch, 15, s. 888-889

1390. 1788, prosinec 12. (dvorský dekret č. 598); 1788, prosinec 22. (dvorský justiční
dekret bez č.); 1788, prosinec 24. (guberniální nařízení č. 38056); 1788, prosinec 30.
(nařízení apelačního soudu č. 9993). Přiznání práva nabývat světský majetek a volně s ním
disponovat v poslední vůli řeholníkům, kteří působí v církevní správě jako světští duchovní;
pokud výše jmenovaní zemřou bez testamentu, rozdělí se jejich majetek na tři části (mezi
Církev, chudé a příbuzné).
Prameny: vydané: Handbuch, 15, s. 900; Jaksch, 6, s. 51-52

1391. 1788, prosinec 18. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř oznamuje veškerému
světskému a řeholnímu kléru arcidiecéze text guberniálního intimátu z 23. října 1788 [č.
30730; poz. aut.] s odvoláním na dvorský dekret z 6. října téhoţ roku [č. 1733; pozn. aut.],
týkajícího se povinnosti kmotrů podepisovat se pod zápis v křestní matrice přímo v kostele
bezprostředně po vykonání obřadu, a nikoli aţ na faře; boje krajských komisařů proti zahálce
poddaných, zabývajících se ručními pracemi (např. předením, pletením apod.) a vymýcení
bludu o léčivých účincích posvěcených bylin na nemocný dobytek; závěrem je uvedena
ţádost o opětovné zveřejnění zákazu poráţení mladých stromů za účelem pouţití jejich dřeva
při slavnosti Boţího Těla, procesích či jiných slavnostních příleţitostech.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 167, sg. A 13/8, fol. 423r-v, latinsko-německy);
vydané: Handbuch, 15, s. 952; tamtéž, s. 959; Jaksch, 6, s. 18-19; Hempel-Kürsinger, 9, s. 508-509

1392. 1788, prosinec 22. (dvorský dekret bez čísla). Stanovení povinnosti pro všechny
úřady a úředníky, kteří mají hlavní dohled nad kapitály církevních a světských fondů, zajistit
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jejich řádné vloţení do veřejných fondů.
Prameny: vydané: Handbuch, 15, s. 912-914

1393. 1788, prosinec 23. (dvorský dekret č. 1036); 1788, leden 7. (guberniální nařízení č.
366). Stanovení povinnosti zastavit během války s Turky veškerou výstavbu nových kostelů a
far.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 205

1394. 1788, prosinec 27. (dvorský dekret č. 1972); 1789, leden 8. (guberniální nařízení č.
122). Osvobození milosrdných bratří od placení kolkovného nikoli pro jejich osoby, nýbrţ pro
nemocnice, kde působí.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 181

1395. 1788, prosinec 27. (dvorský dekret č. 2214); 1788, leden 15. (guberniální nařízení č.
523). Přičlenění praţských statků Ústavu šlechtičen pod správu statků Náboţenského fondu,
osvobozených od placení kolkovného a taxovného.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 478

1396. 1788, prosinec 29. (dvorský dekret č. 2237); 1789, leden 15. (guberniální nařízení č.
600). Stanovení povinnosti pro ţidy odevzdávat roční taxu ve výši 50 zl. do pokladny
ţidovské obce v případě, ţe ve svých domech vystavovují tóru.
Prameny: vydané: Jaksch, 6, s. 144

1397. 1788, prosinec 30. (dvorský dekret bez čísla); 1789, leden 14. (nařízení pro Čechy).
Stanovení povinnosti pro ordináře vyhotovovat vţdy na konci roku seznamy všech nově
vysvěcených světských a řádových duchovních, v nichţ je zároveň uvedeno, ţe kaţdý nově
ordinovaný duchovní absolvoval řádné teologické studium.
Prameny: vydané: Handbuch, 17, s. 644

1398. 1789, leden 9. (dvorský dekret bez čísla); 1789, leden 31. (nařízení pro Čechy).
Zákaz vyplácet finanční prostředky z pokladny Náboţenského fondu těm kostelům, které mají
dostatek vlastních prostředků.
Prameny: vydané: Handbuch, 17, s. 683

1399. 1789, leden 10. (dvorský dekret č. 44). Povolení zřizovat dřevníky na všech místech,
na nichţ budou postaveny nové farní budovy na náklady Náboţenského fondu jako patrona.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 206

1400. 1789, leden 15. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř oznamuje veškerému
světskému a řeholnímu kléru arcidiecéze text guberniálního intimátu ze 7. ledna 1789 [bez
čísla; pozn. aut.] s odvoláním na dvorský dekret z 26. prosince 1788 [bez čísla; pozn. aut.],
týkajícího se zapojení řádových duchovních včetně penzionovaných ze zrušených
mendikantských řádů do církevní správy ve funkci pomocných kněţí při beneficiích, kde je
jich zapotřebí.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 168, sg. A 13/9, fol. 69r-v, latinsko-německy);
vydané: Handbuch, 17, s. 685-686; Jaksch, 4, s. 343-346

1401. 1789, leden 15. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř oznamuje veškerému
světskému a řeholnímu kléru arcidiecéze text guberniálního intimátu ze 7. ledna 1789 [bez
čísla; pozn. aut.] s odvoláním na dvorský dekret z 26. prosince 1788 [bez čísla; pozn. aut.],
týkajícího se stanovení podmínek, za nichţ mohou duchovní, prohlášení za ne zcela způsobilé
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k dalšímu působení ve svých úřadech, zastávat i nadále některé funkce v církevní správě.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 168, sg. A 13/9, fol. 70r + nefol., latinsko-německy);
vydané: Handbuch, 15, s. 916-920; Jaksch, 4, s. 343-346; týž, 4, s. 338-339

1402. 1789, leden 15. (guberniální nařízení pro Čechy). Stanovení povinnosti rozeslat
formuláře, do nichţ se s platností od 1. ledna 1789 bude zaznamenávat mnoţství církevních
kapitálů v rukou soukromých osob či veřejných fondů, vratných do pěti let, všem krajským
úřadům.
Prameny: vydané: Handbuch, 17, s. 675

1403. 1789, leden 16. (guberniální nařízení č. 1134). Osvobození pohřbů magistrátních
úředníků od štolového poplatku.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 249

1404. 1789, leden 19. (dvorský dekret č. 51); 1789, březen 4. (guberniální nařízení č.
6674). Zveřejnění textu pamětní listiny k zaloţení českobudějovického biskupství, vydané
císařem Josefem II. dne 18. ledna 1789 a vyhotovené ve dvou exemplářích – pro guberniální
registraturu a biskupský archiv v Českých Budějovicích.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 325-327

1405. 1789, leden 27. (guberniální nařízení č. 2416). Stanovení povinnosti zasílat všechny
knihy, dováţené do dědičných zemí, úředně zapečetěné k nahlédnutí krajským úřadům, neboť
nejsou dle stávajícího celního předpisu podrobovány kontrolám na hranicích.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 399

1406. 1789, leden 28. Praha. České zemské gubernium vydává s odvoláním na dvorský
dekret ze 14. ledna 1789 [bez čísla; pozn. aut.] nařízení ohledně zrušení platnosti závěrů
synody prvního praţského arcibiskupa Arnošta z Pardubic a synody z roku 1605, týkajících se
posledních pořízení duchovních.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 168, sg. A 13/9, fol. 94r, německy);
vydané: Handbuch, 17, s. 654-655; Jaksch, 5, s. 676

1407. 1789, leden 28. Praha. České zemské gubernium vydává s odvoláním na dvorský
dekret z 22. prosince 1788 [bez čísla; pozn. aut.] nařízení ohledně přidělení pravomoci
politickým úřadům vyhledávat důkazy o neplatnosti manţelských smluv; nálezy má však i
nadále vynášet zemský soud ve spolupráci s fiskálními úřady.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 168, sg. A 13/9, fol. 102r-v, německy);
vydané: Jaksch, 2, s. 39-40

1408. 1789, leden 28. (dvorský dekret bez čísla); 1789, únor 11. (nařízení pro Čechy).
Stanovení povinnosti pro ordináře přihlíţet při obsazování uprázdněných far novými
absolventy generálního semináře k jejich vysvědčením o mravech a vědomostech, která
vydalo ředitelství semináře.
Prameny: vydané: Handbuch, 17, s. 646

1409. 1789, leden 29. Praha. České zemské gubernium vydává s odvoláním na dvorský
dekret z 8. ledna 1789 [č. 97; pozn. aut.] nařízení [č. 2438; pozn. aut.] ohledně zrušení
propůjčkového práva klášterů k jejich uprázdněným lénům a povolení prodávat tato léna
nejvyšší nabídce.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 168, sg. A 13/9, fol. 110r, německy)
vydané: Handbuch, 17, s. 682; Jaksch, 4, s. 52
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1410. 1789, leden 29. Praha. České zemské gubernium vydává s odvoláním na dvorský
dekret ze 17. ledna 1789 [bez čísla; pozn. aut.] nařízení ohledně povinnosti převést veškeré
kostelní a nadační kapitály církevních korporací pod správu veřejných fondů.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 168, sg. A 13/9, fol. 110r, německy);
vydané: Handbuch, 17, s. 675; Jaksch, 3, s. 239; Hempel-Kürsinger, 2, s. 40-41

1411. 1789, leden 31. České zemské gubernium nařizuje s odvoláním na dvorský dekret z
31. října 1788 [bez čísla; pozn. aut.] zavést tzv. všeobecný válečný příspěvek na válku s Turky
s platností od 1. listopadu 1789 a stanovuje pravidla pro jeho vyměřování u jednotlivých
vrstev obyvatelstva.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 168, sg. A 13/9, fol. 56r-57v, německy);
vydané: Jaksch, 3, s. 664-665; Hempel-Kürsinger, 5, s. 304-305

1412. 1789, únor 1. (guberniální nařízení pro Čechy). Stanovení povinnosti pořídit kvůli
nejasnostem v majetkových otázkách zrušených kostelů a klášterů výtah ze smlouvy,
uzavřené mezi Kateřinou Dobruškovou a jejím synem Tomášem z Krásna na jedné a
Náboţenským fondem na druhé straně dne 1. května 1788 ve Vídni ve věci přenechávání
veškerých cenností z majetku zrušených bratrstev po dobu 12 let (tj. od 1. května 1788 do 1.
května 1800) zmíněné rodině Dobruškových.
Prameny: vydané: Handbuch, 17, s. 750

1413. 1789, únor 3. (guberniální nařízení č. 3366). Zákaz pro duchovní správce pochovávat
zesnulé osoby bez řádného ohledání místním lékařem.
Prameny: vydané: Handbuch, 17, s. 764-765; Jaksch, 1, s. 250

1414. 1789, únor 9. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř nařizuje veškerému světskému
a řeholnímu kléru arcidiecéze prokazovat při vzdělávání lidu v křesťanské víře větší trpělivost
a horlivost.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 168, sg. A 13/9, fol. 104r, latinsky)

1415. 1789, únor 10. Praha. Císař Josef II. vydává tzv. urbariální patent, jímţ stanovuje
způsob vyměřování pozemkové daně a trestní postihy při jejím nezaplacení.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 168, sg. A 13/9, fol. 255r + nefol., česky);
vydané: Hempel-Kürsinger, 9, s. 56-57

1416. 1789, únor 12. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř oznamuje veškerému
světskému a řeholnímu kléru arcidiecéze text guberniálního intimátu z 29. ledna 1789 [č.
2531; pozn. aut.] s odvoláním na dvorský dekret z 12. ledna téhoţ roku [č. 108; pozn. aut.],
týkajícího se povinnosti duchovních správců častěji zveřejňovat dříve vydaná, ale stále ještě
platná nařízení s kazatelen na panstvích, kde je poddaní nedodrţují a oznamovat příslušnému
krajskému úřadu kaţdé překročení zmíněných nařízení.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 168, sg. A 13/9, fol. 103r-v, latinsko-německy);
vydané: Jaksch, 6, s. 228

1417. 1789, únor 17. (dvorský dekret bez čísla). Stanovení postupu v případě uznání
neplatnosti jiţ sloţeného řeholního slibu.
Prameny: vydané: Handbuch, 17, s. 670-671

1418. 1789, únor 18. (guberniální nařízení bez čísla). Stanovení povinnosti pro všechny
duchovní správce vytvářet si index k nařízením v církevních a církevněpolitických
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záleţitostech a průběţně jej doplňovat.
Prameny: vydané: Handbuch, 17, s. 652

1419. 1789, únor 19. (dvorský dekret). Stanovení pravidel pro zacházení s relikviemi ze
zrušených kostelů a klášterů (zákaz vystavovat relikvie bez atestu o jejich pravosti jak
v soukromých domech tak i v kostelech; relikvie s atestem shromáţdí biskupové na
vyhrazeném místě; o zničení relikvií bez atestu se postarají biskupští a krajští komisaři).
Prameny:vydané: Handbuch, 17, s. 777-779

1420. 1789, únor 19. (dvorský dekret č. 629); 1789, březen 12. (guberniální nařízení č.
7509). Stanovení povinnosti pro všechny úředníky, působící v oblasti správy majetku
exjezuitských klášterů a administrací nadačních statků, odvádět s platností od 1. května 1789
ze svých mezd arhu ve výši 5% (101-1999 zl. ročně) a 10% (nad 2000 zl. ročně).
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 507-508

1421. 1789, březen 9. (dvorský dekret č. 289); 1789, březen 26. (guberniální nařízení č.
9218). Zákaz přenechávat bezplatně půdu farářům a kaplanům na nově zřízených farách a
lokálních kapelaniích a stanovení povinnosti pro tyto duchovní stavět hospodářské budovy a
stáje na vlastní náklady; v případě ţádosti o přidělení půdy je zapotřebí udělat nejprve odhad
její ceny a poté výslednou peněţní částku započítat do kongruy – o tuto částku pak bude
sníţen obnos, vyplácený v hotovosti těmto duchovním z Náboţenského fondu.
Prameny: vydané: Handbuch, 17, s. 687; Jaksch, 1, s. 187

1422. 1789, březen 12. (dvorský dekret č. 464); 1789, březen 25. (guberniální nařízení č.
9222). Zákaz placení dluhů lén, převedených pod správu Náboţenského fondu.
Prameny: vydané: Handbuch, 17, s. 682; Jaksch, 4, s. 52

1423. 1789, březen 13. (dvorský dekret č. 160); 1789, duben 1. (guberniální nařízení č.
9935). Stanovení povinnosti pro ordináře seznámit diecézní klérus s nařízením vyhotovovat
na konci kaţdého roku přiznávací tabely jednotlivých farních kostelů, beneficií a děkanátů
(přiloţeny vzorové formuláře).
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 102-107

1424. 1789, březen 16. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř ruší v souvislosti s
ukončením války s Turky povinnost zaplatit duchovenskou daň na rok 1789, určenou na
fortifikační práce.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 168, sg. A 13/9, fol. 149r, latinsky)

1425. 1789, březen 16. (guberniální nařízení bez čísla). Stanovení povinnosti pro lokality,
kde je štóla vybírána podle platných starých smluv, vyvěsit na kostelní vrata nikoli Štolový
řád, nýbrţ text této staré smlouvy, vidimovaný příslušným vrchnostenským úřadem.
Prameny: vydané: Handbuch, 17, s. 759-760

1426. 1789, březen 16. (dvorský justiční dekret č. 988). Vysvětlení k dvorskému justičnímu
dekretu z 1. prosince 1788, týkající se povinnosti odvádět zmíněné částky do pokladny fondu
normálních škol i z pozůstalostí niţší hodnoty neţ 300 zl., projednávaných na území Vídně či
jiné zeměpanské lokality.
Prameny: vydané: Jaksch, 6, s. 261

1427. 1789, březen 16. (dvorský dekret). Stanovení povinnosti dodrţovat podmínku, aby
farní obvod jednoho kooperátora řeckokatolického kostela činil 1400 věřících.
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Prameny: vydané: Handbuch, 17, s. 689

1428. 1789, březen 17. Praha. České zemské gubernium vydává s odvoláním na dvorský
dekret z 15. března 1788 nařízení ohledně povinnosti kaţdého panství či místní vrchnosti
odevzdávat kvitance od vojska na odebrané potraviny nejpozději do 14 dnů ode dne jejich
vyhotovení nejbliţšímu vojenskému potravnímu úřadu, aby mohly být proplaceny ze státní
pokladny.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 168, sg. A 13/9, fol. 142r, německo-česky)

1429. 1789, březen 20. Praha. České zemské gubernium povoluje s odvoláním na dvorský
dekret z 5. března 1789 [bez čísla; pozn. aut.] uzavírat manţelství v případě, ţe je jeden ze
snoubenců sirotek, bez souhlasu sirotčího úřadu.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 168, sg. A 13/9, fol. 179r + nefol., německo-česky);
vydané: Jaksch, 2, s. 40-42

1430. 1789, březen 23. (dvorský dekret č. 586); 1789, duben 2. (guberniální nařízení č.
10216 pro Čechy). Zákaz pro pastory, kteří obdrţí propouštěcí list, odejít ze země před
zaplacením tax, které dluţí své konsistoři nebo superintendentům a bez příslušného potvrzení,
ţe tak učinili.
Prameny: vydané: Handbuch, 17, s. 785-786; Jaksch, 1, s. 171

1431. 1789, březen 24. (dvorský dekret bez čísla). Povolení pro penzionované řeholní
spravovat nově zřízené fary bez sloţení konkursní zkoušky.
Prameny: vydané: Handbuch, 17, s. 687

1432. 1789, duben 3. Praha. České zemské gubernium oznamuje zaloţení Vrchního
ředitelství zaopatřovacích sirotčích ústavů a stanovuje postup při svěření dítěte - sirotka do
pěstounské péče některého venkovana nebo řemeslníka; peníze na zaopatřování sirotků bude
odevzdávat Vrchní ředitelství v blíţe neurčených časových intervalech jednotlivým farářům,
kteří je předají pěstounům, a provedou i jejich vyúčtování pro zmíněnou instituci (přiloţen
vzorový formulář).
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 168, sg. A 13/9, fol. 237r + nefol., německo-česky);
vydané: Handbuch, 17, s. 690-698; Jaksch, 6, s. 418-423

1433. 1789, duben 7. (guberniální nařízení pro Čechy). Stanovení povinnosti vyhotovovat
s platností od 1. května 1789 čtvrtletní tabely personálních změn ve stávajících nadacích a
klášterech dvojmo.
Prameny: vydané: Handbuch, 17, s. 655

1434. 1789, duben 7. (dvorský dekret bez čísla); 1789, duben 22. (nařízení pro Čechy).
Povolení pro ordináře uspořádat konkursní zkoušky na uprázdněná beneficia pro uchazeče,
kteří se kvůli nemoci či z jiných váţných důvodů nemohli zúčastnit konkursů, konaných
v řádných termínech dvakrát ročně, v libovolném termínu.
Prameny: vydané: Handbuch, 17, s. 651

1435. 1789, duben 10. (dvorský dekret bez čísla). Stanovení povinnosti pro krajské úřady a
zemské vlády dbát na zachování celistvosti kmenového majetku klášterů.
Prameny: vydané: Handbuch, 17, s. 664-665

1436. 1789, duben 10. (dvorský dekret bez čísla). Povolení pro filiální kostely, v nichţ se
nekonají střídavě s farním kostelem mše svaté, konat kaţdoročně pouze jedinou bohosluţbu, a
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to v neděli po výročním dni zasvěcení kostela (patrociniu); výtěţek z ofěry bude věnován
místnímu chudobinci.
Prameny: vydané: Handbuch, 17, s. 773

1437. 1789, duben 15. Praha. České zemské gubernium stanovuje s odvoláním na dvorský
dekret ze 4. dubna 1789 [bez čísla; pozn. aut.] povinnost zvýšit během čtyřletého studijního
cyklu počet polních kaplanů, studujících v generálním semináři, na čtyřicet (polovina
z německých, polovina z uherských dědičných zemí), a to s platností od počátku následujícího
školního roku.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 168, sg. A 13/9, fol. 201r, německy);
vydané: Handbuch, 17, s. 646-648; Jaksch, 2, s. 256-257; Hempel-Kürsinger, 3, s. 214-215

1438. 1789, duben 30. (dvorský dekret č. 896); 1789, květen 14. (guberniální nařízení č.
14207). Stanovení povinnosti pro ordináře rozeslat guberniální formuláře pro zaznamenávání
křtů, sňatků a úmrtí veškerému katolickému kléru (přiloţeny vzorové formuláře).
Prameny: vydané: Handbuch, 17, s. 766-770; Jaksch, 4, s. 144-147

1439. 1789, duben 30. (dvorský dekret bez čísla); 1789, květen 15. (guberniální nařízení
bez čísla). Stanovení povinnosti pro pastory oznamovat katolickým farářům kaţdý křest a
úmrtí, neboť nesmějí vést vlastní matriky.
Prameny: vydané: Handbuch, 17, s. 784

1440. 1789, květen 3. (dvorský dekret bez čísla); 1789, květen 11. (guberniální nařízení
bez čísla). Stanovení povinnosti dbát na dodrţování zákazu konání poutí z Čech do Dolních
Rakous (tzn. do Mariazell; pozn. aut.).
Prameny: vydané: Handbuch, 17, s. 776

1441. 1789, květen 8. Praha. České zemské gubernium vydává s odvoláním na dvorský
dekret z 29. dubna 1789 [v citovaném Handbuchu je uvedeno datum vydání dekretu s č. 254
dne 29. dubna téhoţ roku, dvorského justičního dekretu bez čísla dne 7. května téhoţ roku a
nařízení apelačního soudu č. 4539 dne 14. května téhoţ roku; pozn. aut.] nařízení [v
citovaném Handbuchu uvedeno č. 14094; pozn. aut.] ohledně rozdělení pozůstalosti
duchovního, který zemřel bez testamentu a nespravoval vlastní beneficium, mezi chudinu
(jedna třetina) a příbuzné (dvě třetiny).
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 168, sg. A 13/9, fol. 218r, německy);
vydané: Handbuch, 17, s. 662; Jaksch, 6, s. 261-262; Hempel-Kürsinger, 10, s. 142-143

1442. 1789, květen 13. (dvorský dekret bez čísla). Stanovení podmínek přijetí ke studiu do
generálního semináře pro uchazeče o svěcení na polní kaplany.
Prameny: vydané: Handbuch, 17, s. 649-650

1443. 1789, květen 14. (guberniální nařízení č. 14469). Stanovení povinnosti s odvoláním
na dvorský justiční dekret z 1. prosince 1788 pro úřady, projednávající pozůstalosti, zasílat
kaţdého půl roku výkazy částek, odevzdaných pokladně fondu normálních škol, apelačnímu
soudu, který je s přiloţenými celkovými souhrny vyúčtování odešle krajskému úřadu a poté je
převezme zemská vláda.
Prameny: vydané: Jaksch, 6, s. 262

1444. 1789, květen 15. (guberniální nařízení pro Čechy). Stanovení povinnosti pro faráře
půjčovat farní rakve špitálům nebo sirotčincům.
Prameny: vydané: Handbuch, 17, s. 765
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1445. 1789, květen 17. (dvorský dekret bez čísla); 1789, květen 27. (nařízení pro Čechy).
Stanovení povinnosti pro patrony far (a nikoli patrony škol) odškodňovat učitele za ztráty na
poplatcích za křest.
Prameny: vydané: Handbuch, 17, s. 761-762

1446. 1789, květen 18. (dvorský dekret č. 1025). Podrobnější vysvětlení k dvorskému
dekretu z 12. července 1788, týkajícímu se prohlášení nadačních kapitálů bratrstev, určených
na financování poboţností, za jejich svobodný majetek bez povinnosti odvádět poplatky
Náboţenskému fondu.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 345-346

1447. 1789, květen 18. (dvorský dekret bez čísla); 1789, květen 28. (nařízení pro Čechy).
Prodlouţení lhůty pro splacení kapitálů Náboţenského a Jezuitského fondu jakoţ i kostelních
kapitálů z původních pěti na osm let.
Prameny: vydané: Handbuch, 17, s. 675-676

1448. 1789, květen 19. Praha. České zemské gubernium vydává s odvoláním na
Urbariální patent Josefa II. z 10. února 1789 nařízení ohledně podrobnějšího vysvětlení
nového urbariálního systému a nové soustavy pozemkových daní vrchnostem a poddaným.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 168, sg. A 13/9, fol. 255r + nefol., německo-česky);
vydané: Jaksch, 6, s. 482

1449. 1789, květen 19. (guberniální nařízení pro Čechy). Výtah ze smlouvy, uzavřené mezi
Kateřinou Dobruškovou a jejím synem Tomášem z Krásna na jedné a Náboţenským fondem
na druhé straně o podmínkách přenechávání cenných předmětů z majetku zrušených bratrstev
po dobu dvanácti let této rodině.
Prameny: vydané: Handbuch, 17, s. 750-755

1450. 1789, květen 20. (dvorský dekret bez čísla); 1789, květen 27. (nařízení pro Čechy).
Povolení pro řezenského biskupa spravovat úřad chebského děkana a sestavit si z tamního
kléru vlastní konsistoř.
Prameny: vydané: Handbuch, 17, s. 656

1451. 1789, květen 22. Praha. České zemské gubernium vydává nařízení ohledně postupu
při prodeji či pronájmu zemských statků a nemovitostí formou veřejné draţby pod dohledem
zvláštní komise v čele s Janem Marcelem Hennetem (přiloţen seznam podmínek).
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 168, sg. A 13/9, fol. 330r + nefol., německo-česky);
vydané: Jaksch, 2, s. 582-594

1452. 1789, květen 25. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř oznamuje veškerému
světskému a řeholnímu kléru arcidiecéze text nedatovaného guberniálního intimátu, týkajícího
se povinnosti duchovních vystavovat křestní, ohláškové, oddací a úmrtní listy (přiloţeny
vzorové formuláře).
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 168, sg. A 13/9, fol. 240r + nefol., latinsko-německy);
vydané: Handbuch, 17, s. 766-770; Jaksch, 4, s. 144-147

1453. 1789, květen 28. (guberniální nařízení pro Čechy). Vysvětlivky ke způsobu
odškodňování učitelů za křestní poplatky s odvoláním na Štolový taxovní řád z roku 1750.
Prameny: vydané: Handbuch, 17, s. 762-763
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1454. 1789, květen 29. (guberniální nařízení pro Čechy). Návod na podávání ţádostí o
přidělení zvonů ze zrušených kostelů nově zřízeným expoziturám (přiloţen vzorový
formulář).
Prameny: vydané: Handbuch, 17, s. 756

1455. 1789, červen 8. (guberniální nařízení č. 7470). Stanovení časových lhůt pro konání
pohřbů (v létě do 8 hodin večer, v zimě do 4 hodin odpoledne).
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 250

1456. 1789, červen 11. (dvorský dekret baz čísla); 1789, červen 22. (nařízení pro Čechy).
Seznam vysvědčení, která jsou ordináři povinni přikládat na konci kaţdého roku k přehledu
nově vysvěcených světských a řádových kněţí pro kaţdého z nich zvlášť (o ukončeném
studiu teologie, absolvování předepsané praxe v posledním roce studia a zvládnutí
pedagogických povinností včetně katechezí).
Prameny: vydané: Handbuch, 17, s. 645

1457. 1789, červen 12. (dvorský dekretbez čísla). Stanovení povinnosti pro ordinariáty
nařídit dodrţování hodin konání bohosluţeb ve všech farnostech.
Prameny: vydané: Handbuch, 17, s. 773-774

1458. 1789, červen 16. (dvorský dekret bez čísla). Zrušení zvyku ustanovovat k jedné
uprázdněné faře dva administrátory, z nichţ jeden se stará o duchovenské a druhý o
hospodářské záleţitosti; napříště má kaţdé beneficium spravovat pouze jediný duchovenský
administrátor s měsíčním platem ve výši 20, resp. 25 zl.
Prameny: vydané: Handbuch, 17, s. 688

1459. 1789, červen 24. (guberniální nařízení bez čísla). Stanovení povinnosti přijmout ke
studiu do vídeňského generálního semináře ve školním roce 1789/1790 vzhledem
k dostatečnému počtu polních kaplanů jen čtyři uchazeče o tuto funkci.
Prameny: vydané: Handbuch, 17, s. 650

1460. 1789, červenec 2. (dvorský dekret č. 52); 1789, červenec 11. (guberniální nařízení č.
20623). Stanovení povinnosti pro studijní prefekty generálních seminářů vyhradit si o
nedělích a svátcích hodiny pro opakování výkladu Písma svatého a stanovení podmínek pro
připuštění ke zkoušce na konci školního roku.
Prameny: vydané: Jaksch, 6, s. 96-97

1461. 1789, červenec 2. (dvorský dekret č. 1197); 1789, červenec 16. (guberniální nařízení
č. 21111). Zákaz pouţívat mladé stromky k výzdobě o svátku Boţího Těla, při procesích a
jiných církevních událostech.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 179

1462. 1789, červenec 8. (dvorský dekret bez čísla). Stanovení povinnosti pro klérus
přikládat k ţádostem o prominutí tzv. „duchovenských výpomocných daní“ i výtahy o jejich
placení.
Prameny: vydané: Handbuch, 17, s. 745

1463. 1789, červenec 8. (dvorský dekret č. 890); 1789, červenec 20. (guberniální nařízení
č. 21713). Stanovení povinnosti odeslat zemské vládě rozpočty na výstavbu nových budov
(včetně církevních) na následující rok nejpozději do konce listopadu.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 217
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1464. 1789, červenec 13. Praha. České zemské gubernium vydává s odvoláním na dvorský
dekret z 2. července 1789 nařízení ohledně rozdělení majetku duchovního, zemřelého bez
testamentu, mezi příbuzné a chudinu, popř. i kostel (pokud duchovní bezprostředně před svou
smrtí působil při nějakém beneficiu).
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 168, sg. A 13/9, fol. 365r, latinsko-česky);
vydané: Handbuch, 17, s. 662-663; Jaksch, 6, s. 262-263; Hempel-Kürsinger, 10, s. 142-143

1465. 1789, červenec 13. (dvorský dekret bez čísla). Stanovení právního postupu v případě,
ţe fiskální úřad zastupuje zájmy kostelů a klášterů, které se dostaly do konkursu.
Prameny: vydané: Handbuch, 17, s. 665-667

1466. 1789, červenec 16. (dvorský dekret bez čísla); 1789, červenec 30. (nařízení pro
Čechy). Stanovení povinnosti uzavřít s nově ustanoveným pastorem pokaţdé smlouvu o výši
platu.
Prameny: vydané: Handbuch, 17, s. 786

1467. 1789, červenec 25. (dvorský dekret bez čísla). Stanovení povinnosti pro faráře
vykazovat kaţdý měsíc úmrtí nalezenců příslušnému krajskému úřadu, který poté podá zprávu
zemské vládě.
Prameny: vydané: Handbuch, 17, s. 725

1468. 1789, červenec 30. (dvorský dekret bez čísla). Úplný zákaz sekty menonitů
[Mennonité se nazývali podle svého zakladatele, Holanďana Simonse Menna (1492-1559),
který v r. 1536 po samostatném studiu Bible a zejména pod vlivem spisů Martina Luthera
vystoupil z katolické Církve. Stal se členem nizozemských novokřtěnců, které chtěl sloučit
s německými a očistit jejich učení od fanatických výstřelků. Cílem jeho učení bylo
znovunastolení Boţí říše „prostřednictvím dokonale svaté církve.“ Mennonité se snaţili o
praktické provádění evangelních principů lásky a milosrdenství a odmítali válku, vojenskou
sluţbu, odvetu, přísahu a rozvod vyjma případu cizoloţství. Odmítali rovněţ přijmout autoritu
světské moci a Církev je podle nich společenství svatých, ktří jsou povinni svou svatost
zachovat prostřednictvím přísné církevní kázně. Své stoupence křtili aţ v pozdějším věku
v modlitebnách. V r. 1554 se rozdělili na dvě základní skupiny: umírněné (tzv.
„waterlandské“ dle sídla) a ryzí (tzv. „flamingy“). Postupem času docházelo k jejich dalšímu
štěpení; viz OSN, 17, Praha 1901, s. 106-107].
Prameny: vydané: Handbuch, 17, s. 783

1469. 1789, srpen 3. (dvorský dekret č. 99); 1789, srpen 11. (guberniální nařízení č.
24329). Stanovení povinnosti s odvoláním na zkrácení doby teologického studia na úkor
dogmatiky a polemické teologie, kterým je věnován pouze jeden rok, přednášet tyto dva
předměty podle učebnice profesora univerzity ve Freiburgu Engelberta Klüpfela
[Katolický teolog Engelbert Klüpfel, vlastním jménem Jan Ondřej, se narodil 18. ledna 1733
ve Wipfeldu nad Mohanem. Po gymnaziálních studiích absolvoval dvouletý kurs filozofie ve
Würzburgu a v r. 1750 vstoupil do řádu augustiniánů-eremitů, kde o rok později sloţil řeholní
sliby. Vědomosti si rozšířil jednak dalším dvouletým studiem filozofie v klášterech zejména
na území Švýcarska a jednak studiem teologie ve Freiburgu im Breisgau. Na kněze byl
vysvěcen v r. 1756 v Kostnici. Po ukončení studií působil pět let jako učitel na
augustiniánském gymnáziu v Münnerstadtu, dva roky jako učotel filozofie v klášteře
v Oberndorfu a jako učitel teologie v Mohuči a Kostnici. V r. 1767 byl jmenován profesorem
dogmatiky a posléze augustiniánské teologie. Téhoţ roku získal také doktorát teologie. Jeho
studie s názvem Dissertatio Augustiniano-theologica de státu natura purae z r. 1768 bylo
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profesorem spekulativní teologie Franzem Xaverem Waldnerem označena za jansenistickou.
Řadu let působil jako profesor dogmatiky ve Freiburgu; v r. 1789 odmítl pozvání do
Würzburgu a v r. 1789 do Vídně. V r. 1803 byl na vlastní ţádost penzionován. K jeho
nejvýznamnějším dílům patří dvousvazková učebnice dogmatiky s názvem „Institutiones
theologiae dogmaticae“ z r. 1789, která byla po několik desetiletí pouţívána ve všech
teologických vzdělávacích institutech na území rakouských dědičných zemí, latinské
přepracování příručky pastorální teologie od Franze Giftschütze z téhoţ roku nebo pouze
první vydaný díl sbírky biskupských nařízení pastýřských listů s názvem „Sammlung
bischöflicher Verordnungen und Hirtenbriefe, welche seit 1780 besonders in Teutschland
erschienen sind, zur Aufklärung des Kirchenrechts und des teutschen Staatsrechts“ z r. 1786.
Zemřel 8. Července 1811 ve Freiburgu im Breisgau; viz Allgemeine deutsche Biographie. 16,
Leipzig 1882, s. 258-259.] a nikoli podle učebnic Gazzanigy [Petr Gazzaniga se narodil
v březnu 1722 v Bergamu. Jiţ ve věku jedenácti let byl přijat do řádu dominikánů. Po
ukončení studií vyučoval v několika řádových domech téhoţ řádu neţ začal přednášet na
univerzitě v Bologni filozofii, církevní dějiny a řecký jazyk. V r. 1760 oddrţel doktorát
teologie a byl povolán do Vídně, aby zde po jezuitech převzal vedení katedry teologie. V r.
1782 se mu dostalo velké cti, kdyţ jednu z jeho přednášek navštívil sám papeţ Pius VI., který
v té době zrovna pobýval ve Vídni. Na vlastní ţádost však byl zmíněného postu císařem
Josefem II. zbaven a vrátil se nejprve do kláštera svého řádu v Bologni a poté do řádového
domu ve Vicenze, kde se zabýval studiem. K jeho nejvýznamnějším dílům patří
„Praelectiones theologicae“ (vycházely od r. 1763) a dva svazky „Theologia polemica“ z r.
1778. Zemřel 11. prosince 1799 ve Vicenze; viz Allgemeine deutsche Biographie. 8, Leipzig
1878, s. 448-449.] a Bertieriho [Giuseppe Bertieri se narodil 9. listopadu 1734. Kněţské
svěcení v řádu bosých augustiniánů přijal 24. září 1757. 14. prosince 1789 byl jmenován
biskupem v Como; biskupské svěcení přijal 3. ledna následujícího roku. 23. března 1793 byl
jmenován biskupem v Pavii, kde také 15. července 1804 zemřel.; viz http//www.catholichierarchy.org/bishop/bbertig.html.], jak tomu bylo dosud.
Prameny: vydané: Jaksch, 6, s. 112-113

1470. 1789, srpen 4. (dvorský dekret č. 954); 1789, srpen 16. (guberniální nařízení č.
24704). Zákaz pro členy řádu františkánů a kapucínů sbírat almuţny.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 74

1471. 1789, srpen 6. (dvorský dekret č. 1428); 1789, srpen 15. (guberniální nařízení č.
25047). Stanovení povinnosti prodat všechna česká léna, jejichţ majitelem je duchovenstvo,
jako alodiální.
Prameny: vydané: Jaksch, 4, s. 52-53

1472. 1789, srpen 9. Praha. České zemské gubernium vydává s odvoláním na dvorský
dekret z 30. července 1789 [bez čísla; pozn. aut.] nařízení ohledně zrušení povinnosti
poddaných nechat si mlít obilí na vykázaném panství.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 168, sg. A 13/9, fol. 405r, německo-česky);
vydané: Jaksch, 6, s. 421-423

1473. 1789, srpen 11. (dvorský dekret bez čísla); 1789, srpen 21. (nařízení pro Čechy).
Zrušení povinnosti vyhotovovat kaţdého půl roku výkaz o stavu obyvatelstva nekatolického
vyznání.
Prameny: vydané: Handbuch, 17, s. 782

1474. 1789, srpen 11. (dvorský dekret bez čísla); 1789, srpen 19. (nařízení pro Čechy).
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Stanovení povinnosti posílat řeholní kleriky, kteří řádně ukončili teologická studia a
absolvovali i předepsanou praxi v rámci církevní správy v posledním roce, zpět do jejich
mateřských klášterů.
Prameny: vydané: Handbuch, 17, s. 646

1475. 1789, srpen 11. (dvorský dekret č. 1801); 1789, srpen 21. (guberniální nařízení č.
25738). Zrušení povinnosti vyhotovovat kaţdého půl roku výkazy o stavu nekatolického
obyvatelstva.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 56

1476. 1789, srpen 23. (guberniální nařízení pro Čechy). Stanovení povinnosti pro
duchovenstvo řádně zaplatit tzv. výpomocnou daň, jinak jim hrozí exekuce majetku.
Prameny: vydané: Handbuch, 17, s. 745

1477. 1789, srpen 24. (guberniální nařízení pro Čechy). Stanovení povinnosti odevzdávat
úroky z duchovenských kapitálů dvakrát ročně vţdy na konci pololetí.
Prameny: vydané: Handbuch, 17, s. 678

1478. 1789, srpen 27. Praha. Praţská arcibiskupská konsistoř oznamuje veškerému
světskému a řeholnímu kléru arcidiecéze text guberniálního intimátu z 6. srpna 1789 [bez
čísla; pozn. aut.], týkajícího se vypořádání s dluţníky Vrchního sirotčího ředitelství.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 168, sg. A 13/9, fol. 397r + nefol., německo-latinsky);
vydané: Jaksch, 6, s. 421-423; Hempel-Kürsinger, 10, s. 262-263

1479. 1789, srpen 31. (dvorský dekret č. 1985); 1789, září 10. (guberniální nařízení č.
27741). Povolení volby vlastního zpovědníka pro kaţdou chovanku Ústavu šlechtičen v Praze
poté, co byl zrušen úřad zpovědníka tamtéţ.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 478

1480. 1789, září 1. Vídeň. Prodlouţení platnosti generálního pardonu, trvající od 1. května
1788 do 30. dubna 1789, na dalších šest měsíců, a to od 1. září 1789 do konce února 1790; i
nadále se však vztahuje jen na vojáky z dědičných zemí, kteří zběhli z armády během války s
Turky, nedopustili se ţádných jiných provinění a hodlají se dobrovolně vrátit do sluţby u
vojska.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 168, sg. A 13/9, fol. 419r, německy)

1481. 1789, září 13. (dvorský dekret č. 2082); 1789, září 21. (guberniální nařízení č.
29191). Stanovení postupu v případě výjimek z placení kolků při vydávání opisů křestních,
ohláškových, oddacích a úmrtních formulářů.
Prameny: vydané: Jaksch, 4, s. 147-148

1482. 1789, září 14. (dvorský dekret bez čísla); 1789, září 24. (guberniální nařízení pro
Čechy č. 29063). Povolení přijímat na splacení kapitálů nadačních, kostelních a náboţenských
fondů cenné papíry na čtyřprocentní úrok a nikoli hotové peníze.
Prameny: vydané: Handbuch, 17, s. 676-677; Jaksch, 4, s. 207-208

1483. 1789, září 15. (dvorský dekret č. 1172); 1789, říjen 2. (guberniální nařízení č.
29759). Zákaz výstavby jakýchkoli nových církevních budov a povolení vyplácet finanční
zálohy z Náboţenského fondu jen na pokračující stavby.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 206
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1484. 1789, září 19. Vídeň. Císař Josef II. vydává Dodatek k Urbariálnímu patentu z 10.
února 1789, který vstoupí v platnost 1. listopadu téhoţ roku (přiloţeny dvě naprosto totoţné
přílohy, týkající se způsobu zveřejnění tohoto dodatku poddaným prostřednictvím farářů s
kazatelen za přítomnosti rychtáře a některého z konšelů jako svědků).
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 168, sg. A 13/9, fol. 449r, německy, česky)

1485. 1789, září 19. (dvorský dekret č. 436); 1789, září 26. (guberniální nařízení č. 29997).
Zákaz odebírat Ţidům jakékoli vydání Talmudu.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 376

1486. 1789, září 22. (dvorský dekret č. 869); 1789, říjen 2. (guberniální nařízení č. 29999).
Stanovení povinnosti pro ordináře zakazovat s odvoláním na kanonické právo kanovníkům a
městským i venkovským farářům brát si za sluţebnou čeleď a zejména hospodyně ţeny
mladší čtyřiceti let.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 503-504

1487. 1789, září 24. (guberniální nařízení č. 28621). Stanovení maximální doby trvání mše
svaté u hlavního oltáře ve všech kostelech na půl hodiny.
Prameny: vydané: Jaksch, 4, s. 167

1488. 1789, říjen 2. (dvorský dekret č. 2231); 1789, říjen 8. (guberniální nařízení č.
31280). Stanovení povinnosti slouţit v praţském Ústavu šlechtičen i nadále tři mše svaté
denně a kaţdou neděli pronést jedno kázání jen k samotným chovankám tohoto ústavu.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 479

1489. 1789, říjen 5. (dvorský dekret bez čísla). Stanovení postupu při projednávání
pozůstalostí duchovních, zemřelých bez poslední vůle, po vydání nového zákona z 1. prosince
1788; pozůstalosti duchovních, zemřelých před tímto datem, se budou projednávat podle
zákona z roku 1772.
Prameny: vydané: Handbuch, 17, s. 661

1490. 1789, říjen 6. (dvorský dekret bez čísla). Zákaz veškerých sbírek klášterů ţebravých
řádů s platností od 1. listopadu 1789 (s výjimkou milosrdných bratří a alţbětinek); jako
kompenzaci budou tyto kláštery dostávat s platností od 1. února 1790 čtvrtletně finanční
příspěvek z pokladny Náboţenského fondu.
Prameny: vydané: Handbuch, 17, s. 671-672

1491. 1789, říjen 6. (dvorský dekret č. 1302); 1789, říjen 9. (guberniální nařízení č.
31426); 1789, říjen 30. (nařízení pro Čechy[ č. 33734]). Povolení pro kláštery ţebravých
řádů ještě naposledy dokončit podzimní sbírku almuţen.
Prameny: vydané: Handbuch, 17, s. 672; Jaksch, 1, s. 75

1492. 1789, říjen 11. (dvorský dekret č. 538); 1789, říjen 22. (guberniální nařízení
pro Čechy, Dolní Rakousy a Tyrolsko č. 32520). Stanovení povinnosti pro úředníky místních
soudů uzavírat bezplatně pozůstalosti řeholních kleriků, kteří před svou smrtí spravovali
vlastní prebendu a byli členy stávajících klášterů s presentačním právem.
Prameny: vydané: Handbuch, 17, s. 663; Jaksch, 6, s. 263

1493. 1789, říjen 20. (dvorský dekret č. 1359); 1789, říjen 30. (guberniální nařízení č.
33734). Povolení pro členy řádu františkánů a kapucínů dokončit podzimní sbírku almuţen.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 75
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1494. 1789, říjen 26. (guberniální nařízení pro Čechy). Stanovení povinnosti vyhotovit
seznam dosud existujících oltářů, obrazů a krucifixů ze zrušených a uzavřených kostelů, a to
včetně klášterních.
Prameny: vydané: Handbuch, 17, s. 749

1495. 1789, říjen 27. (dvorský dekret bez čísla). Stanovení povinnosti vyhotovit tzv.
„odvodní inventář“ devocionálií far, které byly pod správou zrušených klášterů; celková
hodnota předmětů nesmí převyšovat částku 300 zl.; předměty nezahrnuté do této
inventarizace mjí být nabídnuty k odkoupení farářům a v případě jejich nezájmu se prodají ve
veřejné draţbě a výtěţek bude odevzdán Náboţenskému fondu.
Prameny: vydané: Handbuch, 17, s. 688-689

1496. 1789, říjen 30. (dvorský dekret bez čísla); 1789, listopad 9. (nařízení pro Čechy).
Zákaz křtu ţidovských dětí před dosaţením 18. roku věku s výjimkou případů, kdy těmto
dětem hrozí smrt.
Prameny: vydané: Handbuch, 17, s. 763-764

1497. 1789, listopad 7. (nařízení dvorské válečné rady). Povolení přidělit kaţdému polnímu
kaplanu jednoho poloinvalidního muţe jako osobního sluhu a zároveň i pomocníka při
bohosluţbách v kapli.
Prameny: vydané: Jaksch, 4, s. 179

1498. 1789, listopad 19. (guberniální nařízení bez čísla). Zákaz přijímat řádové či světské
duchovní v jiných diecézích bez předloţení řádného propouštěcího listu od jejich ordinářů.
Prameny: vydané: Handbuch, 17, s. 656-657

1499. 1789, listopad 26. (dvorský dekret č. 4068); 1789, prosinec 11. (guberniální nařízení
č. 38461). Stanovení stejné výše arhy pro učitele, korepetitory, mistry akademií, rektory a
prorektory generálních seminářů, neboť se jedná o úředníky se stálým platem jakoţ i
stanovení povinnosti odvádět v případě přídavku k platu téţ tzv. velikonoční taxu.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 508-509

1500. 1789, prosinec 3. (guberniální nařízení č. 37269). Stanovení povinnosti pro vrchnosti
přikládat k návrhům na výstavbu nových či opravu starých kostelů, far a škol pokaţdé zprávu
o ceně materiálu kvůli stanovení výše nákladů.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 224

1501. 1789, prosinec 7. (guberniální nařízení č. 37623). Stanovení povinnosti zasílat
ţádosti o poskytnutí příspěvků z církevního majetku na nové nebo opravu staré budovy
kostela krajskému úřadu, který je odešle zemské vládě.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 207

1502. 1789, prosinec 8. (dvorský dekret pro všechny dědičné země bez čísla). Stanovení
poţadavků na uchazeče o post titulárního kanovníka (alespoň deset let působení ve funkci
faráře či kaplana na lokalii s výbornými výsledky); u arcibiskupských kapitul působí osm, u
biskupských šest kanovníků.
Prameny: vydané: Handbuch, 17, s. 657-658

1503. 1789, prosinec 10. Praha. České zemské gubernium vydává s odvoláním na
panovnický patent z 5. října 1782 a dvorské dekrety ze 14. srpna 1786 a 27. listopadu 1789
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[bez čísla; pozn. aut.] nařízení ohledně zákazu navyšování základního jmění církevních obcí
bez zeměpanského souhlasu, coţ se vztahuje i na faráře a kaplany na inkorporovaných
klášterních farách.
Prameny: nevydané: Kopiář (APA I, inv. č. 169, sg. A 13/10, fol. 31r-v, německy);
vydané: Handbuch, 17, s. 667-669; Jaksch, 3, s. 397-398; týž, 3, s. 523-524

1504. 1789, prosinec 12. (dvorský dekret č. 2867); 1789, prosinec 23. (guberniální nařízení
č. 39466). Povolení pronajmout statky praţského Ústavu šlechtičen, které nemusí být
z rozhodnutí císaře Josefa II. prodány, na dobu dvaceti let administraci komory.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 478-479

1505. 1789, prosinec 17. (guberniální nařízení č. 38699). Pravidla pro zjednodušení
vyřizování záleţitostí, týkajících se chudobinců, na jejichţ základě vyhotovují duchovní
správci s odvoláním na dvorský dekret z 24. května 1788 [č. 1181; pozn. aut.] jedenkrát ročně
výkazy o vybraných almuţnách.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 142-143

1506. 1789, prosinec 20. (dvorský dekret č. 705); 1789, prosinec 29. (guberniální nařízení
č. 40381). Zákaz vydávání překladů tolerovaných děl v zemských jazycích na území
dědičných zemí.
Prameny: vydané: Jaksch, 1, s. 412

1507. 1789, prosinec 24. (guberniální nařízení pro Čechy). Osvobození duchovních
správců, kteří mají jednoho nebo více kaplanů, od placení tzv. „výpomocné daně“.
Prameny: vydané: Handbuch, 17, s. 746

1508. 1789, prosinec 28. (dvorský dekret bez čísla). Stanovení povinnosti pro krajské úřady
vyplňovat kaţdý měsíc duplicitně seznam těch předmětů ze zrušených kostelů a klášterů,
které připadnou Kateřině Dobruškové a jejímu synovi Tomáši z Krásna a zasílat jej zemské
vládě.
Prameny: vydané: Handbuch, 17, s. 749

1509. 1790, leden 5. (guberniální nařízení č. 6463). Přenesení povinnosti uchovávat křestní,
oddací a úmrtní matriky z učitelů na faráře a stanovení povinnosti pro krajské úřady postarat
se o vyhotovení abecedního rejstříku ke kaţdé matrice ze strany farářů.
Prameny: vydané: Jaksch, 4, s. 137-138

1510. 1790, leden 19. (guberniální nařízení č. 1891). Stanovení povinnosti pro veškerý
klérus zopakovat věřícím v souvislosti s výzdobou ulic v Ţacléři o svátku Boţího Těla čerstvě
uříznutými mladými stromky zákaz takového počínání s odvoláním na dvorský dekret z 6.
října 1788.
Prameny: vydané: Jaksch, 4, s. 199-200

1511. 1790, leden 28. (dvorský dekret č. 211); 1790, únor 21. (guberniální nařízení č.
5123); 1790, únor 8. (dvorský justiční dekret bez čísla); 1790, únor 18. (nařízení apelačního
soudu č. 1785). Pravidla pro stanovení kurátora duchovenské pozůstalosti v případě, ţe do
jejího projednávání vstoupí stát.
Prameny: vydané: Jaksch, 6, s. 263-264

1512. 1790, únor 1. (guberniální nařízení č. 2899). Stanovení povinnosti pro
královéhradeckého biskupa nařídit duchovním správcům, aby ve svých kázáních zmiňovali
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škodlivé následky opilství, neboť se tento hřích příliš rozmohl v Chrudimském kraji.
Prameny: vydané: Jaksch, 4, s. 36-37
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PŘÍLOHA č. 2
TAXOVNÍ ŘÁD PRO PROTESTANTSKÉ KONSISTOŘE HELVETSKÉHO
A AUGSBURSKÉHO VYZNÁNÍ ZE 16. LISTOPADU 1787
(podle Petera Karla Jaksche, c.d., 3, s. 615-618; zvýraznění v textu převzata přesně podle
předlohy)

I. Expedizionen in der Konsistorialkanzley.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.

9.

10.

11.

12.

Für einen jeden Bescheid
6 kr.
Für einen halben Bogen einer Abschrift, die verlangt wird
6 kr.
Für ein auf der Parthey Ansuchen ausgefertiges Ersuchschreiben an
geistliche oder weltliche Behörden
1 zl.
Für jeden für eine Parthey eingezohenen Bericht
1 zl.
Für die Legalisierung eines Tauf-, Trauungs- oder Todtenscheins,
kopirten Attestats, oder sonst einer Urkunde, wenn solches von der
Parthey gefordert wird, und zwar:
a) Bei dem gemeinen Stande
30 kr.
b) Bei dem Bürgerstande
1 zl.
c) Bei dem höhern Stande
2 zl.
Für ein Attestat über ein beim Konsistorio ausgestandenes Examen,
oder daselbst vorgegangenes Kolloquium
30 kr.
Für die einem Kandidaten zur Ordinazion wegen eines ihm im Wege
stehenden bloß in geistlichen Gesetzen gegründeten Hinderniß
ertheilte Dispens
3 zl.
Für die diesfällige Urkunde
30 kr.
Für die von einem geistlichen Mitgliede des Konsistoriums
empfangene Ordinazion
1 zl.
Für die diesfällige Urkunde
30 kr.
Für die Anstellung zur einstweiligen Verwaltung einer erledigten
Seelsorge bis zu deren Besetzung und zu jedem Vikariate
überhaupt an Anstellungsgebühr
1 zl.
Für das Dekret
30kr.
Für die Installation in ein Predigtamt:
a) Bei einer Landgemeinde mit Inbegriff des Installationsdekrets
3 zl. 30 kr.
b) In einer Provinzialstadt
6 zl. 30 kr.
c) In einer Hauptstadt
12 zl. 30 kr.
Für die Anstellung als Senior eines besondern Distrikts einer
Superintendentur an Taxgebühr
1 zl.
Für das Dekret
30 kr.
Für die Anstellung als Superintendent einer Diözes an Tax
12 zl.
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13.

Für das Dekret
Für die Entlassung eines Predigers, um seine bisherige Stelle mit
einer andern zu verwechseln:
a) Wenn selbe innerhalb der teutschen Erblande liegt an Tax
Für das Dekret
b) Wenn sie außer derselben ist, an Tax
Für das Dekret

1 zl.

3 zl.
30 kr.
6 zl.
30 kr.

II. Handlungen vor dem versammelten Konsistorio.
14.
15.
16.

Für die Ablegung eines Eides
Für die Prüfung eines Kandidaten
Für die Kolloquium mit einem bereits ordinirten auswärtigen
Geistlichen, der in hiesigen Landen Anstellung suchet, oder eine
Vokazion dazu erhalten hat
Für ein Attestat über ein solches Kolloquium

III. Die den Superintendenten in ihren
Verrichtungen und sonst vorkommende Fälle.
17.

18.

19.
20.

21.
22.

23.

24.

Diözesen

Für die Prüfung eines Katecheten, der sich nicht weiter dem
geistlichen Stande widmen will
Für ein Attestat hierüber
Für das Tentamen eines Kandidaten pro Licentia concionandi et
docendi
Für ein Attestat hierüber
Für das Examen eines Kandidaten pro Ministerio
Für ein Kolloquium mit einem bereits ordinirten auswärtigen
Geistlichen, in hiesigen Landen Anstellung suchet, oder eine
Vokazion dazu erhalten hat
Für ein Attestat hierüber
Für die Ordinazion an Gebühr
Für die diesfällige Urkunde
Für die Installation zu einem Predigtamte, und zwar:
a) Bei einer Landgemeinde mit Inbegriff des Installationsdekrets
b) Bei einer Provinzialstadt
c) In einer Hauptstadt
Für die Einweihung eines neuen Bethhauses:
a) Auf dem Lande
b) In einer Provinzialstadt
c) In einer Hauptstadt
Für eine Haustaufe, so ohne Noth verlanget wird:
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3 zl.
3 zl.

12 zl.
30 kr.
aufgetragenen

1 zl. 30 kr.
30 kr.
3 zl.
30 kr.
12 zl.

12 zl.
30 kr.
1 zl.
30 kr.
3 zl. 30 kr.
6 zl. 30 kr.
12 zl. 30 kr.
3 zl.
6 zl.
12 zl.

25.

26.

a) Bei dem gemeinen Stande
b) Bei dem Bürgerstande
c) Bei höheren Ständen
Für eine Trauung im Hause:
a) Bei dem gemeinen Stande
b) Bei dem Bürgerstande
c) Bei den höheren Ständen
Für ein Attestat, welches ein Prediger den Eheleuten, welche die
Ehescheidung ansuchen wollen, zu geben hat, daß der
gütliche Vertrag fruchtlos versuchet worden sey:
a) Bei dem gemeinen Stande
b) Bei dem Bürgerstande
c) Bei den höheren Ständen
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3 zl.
6 zl.
12 zl.
3 zl.
6 zl.
12 zl.

1 zl.
2 zl.
3 zl.

PŘÍLOHA č. 3
INSTRUKCE PRO KONSISTORNÍHO KANCLÉŘE Z 20. PROSINCE
1782
(podle Petera Karla Jaksche, c.d., 3, s. 606; zvýraznění v textu převzata přesně podle
předlohy)

1.) Will vor allem erforderlich seyn, daß der zeitliche Kanzler sich eine gründliche Kenntniß
der höchsten landesfürstlichen, und der fürstlich erzbischöflichen Verordnungen, besonders
jener beilege, welche in materiis publico ecclesiasticis vom höchsten Monarchen
ergangen, und von Zeit zu Zeit ergehen, um bei vorfallenden Anliegenheiten Sr. des Herrn
Erzbischofs fürstl. Gnaden als Ordinario mit Rath und That ausgebig an die Hand gehen zu
können, und besonders, weilen dessen wesentliche Pflicht ist, die wichtigsten das Ordinariat
angehende, wie immer Namen haben mögende Vorfallenheiten und Geschäfte zu bearbeiten,
und zu verrichten; sofort wird
2.) dessen Pflicht seyn, ein obachtsames Auge darauf zu haben: daß alle diese landesfürstliche
in materiis publico ecclesiasticis erfolgende hohe Verordnungen in das hiezu
bestimmte Buch richtig und ordentlich eingetragen, und im Indice alphabetico behörig
ausgeworfen werden, welches Buch bei jeder Rathssitzung auf dem Rathstische zur Einsicht
und nöthigen Gebrauch für das Konsistorium liegen solle.
3.) So wie in und für sich in der Wesenheit das Amt des Kanzlers erheischet, auf die
unterstehende Konsistorialkanzley im ganzen Umfange obachtsam zu seyn; so wird derselbe
gedachte Kanzley nach allen Gegenständen sorgsam beobachten, fleißig besuchen, nachsehen,
und darob zu seyn, daß jeder von denen ein Amt begleitenden Kanzleypersonen dieses sein
Amt auch nach seinen Pflichten besorge, besonders daß
a.) das Archiv von jenem, dem es übergeben, in guter Ordnung erhalten, und ferner
forgeführtwerde; daß
b.) der Registrator alles ordentlich registrire, nichts zuzurücklasse, und dabei nach der
gewöhnlichen Ordnung fürgehe; daß
c.) der Expeditor die schleunige und verläßliche Expedizion besorge; so wie
d.) der Taxator nach der vom höchsten Orten vorgeschriebenen Taxordnung pünktlich
fürgehe, welche Taxordnung immer in der Kanzley augehängt bleiben solle; und daß
e.) der Ingrossator auch alles ordnungsmäßig und zeitlich ingrossire, und dießfalls nichts
vernachläßige; daß
f.) von dem Judizialprotokollisten, so wie von dem Protokollisten Exhibitorum die
denenselben vorgeschriebene Verläßlichkeit beobachtet werde; endlich
g.) die Kanzellisten zu fleißiger Arbeit, und überhaupt das Kanzleypersonale zu richtiger und
zeitlicher Frequentirung der Kanzley, und daß dasselbe vor der gewöhnlichen Stunde die
Kanzley nicht verlassen, sorgsam anhalte; zu wessen Ende dann
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4.) dem Kanzler alle Monate die Kanzley nach ißt angeführten Gegenständen ordentlich zu
visitiren obliegen wird, um die Fehler, und was er dießfalls etwa mangelbares findet,
entweder selbst zu vrbessern, oder nach hierüber im Rathe gemachten Relazion Abhülfe von
dort anzusuchen; dießfalls da
5.) keiner aus der Kanzley ohne erheblicher Ursache ausbleiben darf, auch mit hinreichenden
Ursachen, ohne sich bevor bei dem Kanzler zu melden, und die Ursachen demselben
anzuzeigen, nicht ausbleiben solle; so wird derselbe nach Befund der Umständen die
Erlaubniß höchstens auf 14 Tage, doch immer auch mit Vorwissen des Herrn Generalvikärs,
ertheilen können, und wenn es auf länger gefordet werden sollte, Sr. fürstlichen Gnaden dem
Herrn Erzbischof davon die Anzeige machen, oder dem Supplikantendahin anweisen.
6.) Solle der Kanzler darob seyn, daß bei den sämmtlichen Konsistorialbüchern, so wie bei
den Protokollen ein alphabetischer Index über die vorkommenden Partheyen und Materien
ausgeworfen, gedachte Bücher und Protokollen in guter Ordnung aufbewahrt, und die
ungebundene nach Ende jeglichen Jahrs eingebunden werden.
7.) Hat derselbe auf die gute Verwahrung des Konsistorialkanzley- und Ordinariatsinsiegel,
und daß solche wider Vermuthen zu keinem andern als dem bestimmten Gebrauche
angewendet werden, sorgsam Acht haben; auch öfters oder selbst nachzusehen, oder doch
nachsehen zu lassen, daß die Konsistorialkanzleythüren immer wohl verwahret, und Abends
bei Abgang des Kanzleypersonals richtig gesperret werden.
8.) Alle Kanzleyerfordernissen sollen nicht anders als mit seiner Bewilligung, und auf den
von sich gegebenen Zettel beigeschafft werden; so wie dann eben aus der Kanzleykasse ohne
seinen Wissen nichts verwendet werden solle. So viel es übrigens
9.) die Expedizion betrifft, weilen dieß unter anderen ein wesentlicherGegenstand der
Kanzley, und also des vorgesetzten Kanzlers ist; so sollen alle jene Expedizionen, welche nict
von dem Referenten selbst gefertiget, oder von demselben zur Expedizion bestätiget werden,
dem Kanzler vor dem Abschreiben im Konzepte vorgezeiget , von ihm überlesen, und nach
Befund zur Expedizion durch Beirückung des Wortes: Expediatur approbiret werden.
Endlich
10.) wenn aus was immer für Ursachen der Kanzler sich über 4 Wochen von Prag absentiren
wollte, oder es die Nothwendigkeit der Umständen erheischte; so soll er die Erlaubniß hiezu
von Sr. des Herrn Erzbischofs fürstl. Gnaden einholen, sonst aber es nur dem Herrn
Generalvikär, oder dem das Präsidium habenden Rathe anzeigen.
Wornach sich also derselbe zu richten, und alle diese Beobachtungen als seine Pflichten zu
achten wissen wird.

317

PŘÍLOHA č. 4
SEZNAM ZAKÁZANÝCH KNIH 1783
(podle Kopiáře expedované korespondence, fond APA, inv. č. 161, sg. A 13/2, fol. 49a-b)

ČERVENEC 1783:
1. Ľ Esprit de Guillaume Thomas Raynal, Tome I. & II., Londres 783, in 10mo;
2. Kaiser Otto der Dritte, ein Trauerspiel, Göttingen, in 8mo ;
3. Die Pappagayen eines Präsidenten Geschichte in Kirbislande nebst einer vorläufigen
Urkunde in Betreff der seit Ende des Jahrs 1782 in Wien verfallenen Pressfreyheit von
Anselmus Rabiosus, 783, in 8vo;
4. Der Boden im Sack oder Rest von vermischten Erzählungen von ausgeweckten Mitgliede
bey der Akademie der Schlafenden, aus dem Französischen, I. u. 2er Theil, Lausane 783, in
8vo;
5. Die Leidenschaften und vorfallende Begebenheiten der Menschen in den Geschichten des
Herrn v. Gersohn, in 2 Theilen, durch den H. Perning aus dem Französischen, Frankfurt 783,
in 8vo;
6. Ueber Pabstthum und katholische Klerisey Fragment, 783, in 8vo;
7. Der heilige Vater Ignaz von Lojola, Stifter der Gesellschaft Iesu, als ein Mustereines
tugendhaften Lebens in Betrachtungen, Gebeten vorgestellet, aus dem Wälschen übersetzt,
Augspurg 783, in 8vo
SRPEN 1783:
1. Neu vermehrter grosszellerischer Blumenbuschen in grossen Druck, neue Auflage, MariaZell, in 8vo;
2. Betrachtungen über das itzige Toleranzwesen in denen kaiserl. österreichischen Ländern
nebst einigen Anmerkungen, Frankfurt und Leipzig 783, in 8vo;
3. Neueste Maturgeschichte des Mönchsthums beschrieben im Geiste der Linneischen
Sammlungen, von P. Ignaz Lojola Kuttenpeitscher, aus ehemaligen Gesellschaft Iesu, nebst
einigen erbaulichen Sätzen aus der Theologie, und dem Rechte der Natur der verschwollenen
Zeloten Oberdeutschlandes, Fast, Pochlin, Iost, in Oesterreich auf Kosten der Exmönche im
Iahre des Lichts 783, in 8vo
ZÁŘÍ 1783:
1. Les petits soupers & les nuits de ľ hotel Bonill ou Lettre de Milord Comte de *** à Milord
*** au sujet de M.d.c. stri ou de la Danse de ľ ours anecdote singuliere a Bouillon 783, 8vo
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ŘÍJEN 1783:
1. Le Porte feuille de Madame Gourdan dite la Comtesse, pour servir a ľ histoire des moeurs
du siecle, & principalement de celles de Paris a Londres 783, 8vo;
2. Der wahre Sinn des Natursystems von Iohann Claudius Hadrian Helvetius ein
hinterlassenes Werk, Franf. und Leipzig 783, in 8vo
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